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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
23. marts 2021 14.30-16.00 Teams 3 

 
Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Anne Marie Pahuus (AMP), Per Baltzer Overgaard 

(PBO), Hans Erik Bødker (HEB), David Lundbek Egholm (DLE), Brian Vinter 
(BV), John Westensee (JW)  
 
Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud  

Gæster Pkt. 4 Max Veller, pkt. 5 Grith Loft, pkt. 6 Arnold Boon og Peter Bruun 
Noter  

 
Nr. Dagsordenspunkt 
1  Godkendelse af dagsorden  
Noter - 
Konklusion Godkendt 

2  Godkendelse af referat 
Noter - 
Konklusion Godkendt 

 
Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 
3 Henvendelse fra Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) til 

forskningsinstitutionerne om plagiatsager vedr. ph.d.-studerende 
Noter BBN introducerede til sagen, herunder om der er brug for fælles tilgang på AU 

ift. screening af ph.d.-afhandlinger inden indlevering.  
 
Drøftelse 
• AMP oplyste, at emnet har været drøftet i DK Uni-arbejdsgruppe. På KU 

har man arbejdet med ansvarlig forskningspraksis igennem en længere år-
række. Her er tilgangen, at man når de ph.d.-studerende via vejlederne. Li-
geledes får de studerende – i sammenhæng med at de deltager i RCR-kur-
sus –adgang til iThenticate og kan selv gøre køre deres afhandling igen-
nem.   

• På Health præscreener man systematisk afhandlinger og har desuden vel-
etableret kursustilbud.    

• Også på Nat præscreener man, idet man ser det som hjælp til de ph.d.-stu-
derende ift. at kunne præcisere mulige uklarheder. Man tilslutter sig i øv-
rigt tilgangen med involvere de studerende selv i screening. 

• Det blev fremført, at iThenticate ikke et optimalt redskab ift. alle discipli-
ner. Derudover kan det foreslået, at hvis man forventer, at ph.d.-stude-
rende skal screene, bør seniorforskere gøre det samme. 
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• Hvis man for alvor skal have gavn af et screeningsredskab skal det bruges 
tidligere i processen, end man gør på AU i dag. Arts´ ph.d.-skole vil gå i di-
alog med KB; herunder studerendes adgang til at bruge licensen i tilknyt-
ning til kursusdeltagelse. 
 

Konklusion Udvalget konkluderede:  
• At der ikke er tilslutning til fælles tilgang på AU på tværs af fakulteter. 
• At screeningsredskab kan indgå tidligere i forløbet som en del af de ph.d.-

studerendes undervisning 
• At fakulteterne hver især beslutter, hvordan man vil håndtere det videre.  

 
Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
4 Normer for rekruttering – Opfølgning 2020 
Noter Brian introducerede til sagen.  

Der blev kvittereret for BI rapporten, der er et godt og nyttigt arbejdsredskab.  
Prodekanerne redegjorde kort for de væsentligste tendenser på eget fakultet:  
• Arts: Overordnet går det godt, om end man har et særligt øje på hhv. lige-

stilling og internationalisering. På Arts udvælger man ikke altid fire til be-
dømmelse af ressourcemæssige årsager. I stedet lægger man vægt på, om 
der er brugt søgekomiteer og om ansøgerfeltet er tilstrækkeligt bredt.   

• Aarhus BSS: Billedet varierer en del institutterne imellem. På ligestil-
lingsområdet går det langsomt, mens det overordnet går bedre vedr. inter-
nationalisering. OBS. på at særlige forhold gør sig gældende på enkelte in-
stitutter.  

• Health: Man er på rette spor mht. søgekomiteer og internationale ansø-
gere, om end enkelte institutter har særlige udfordringer ift. internationali-
sering. Det går fremad, om end langsomt med ligestilling,  

• Nat: Når det gælder tenure track og lektor, er der mange ansøgere/kvalifi-
cerede. Anderledes ser det ud vedr. professoropslag; formentlig fordi der 
ofte er tale om, at en stilling slås op, når der er en stærk intern kandidat. 
Derfor er det positivt, at der snart kommer et egentligt forfremmelsespro-
gram på området. Når det gælder ligestilling, har udvikling været skuffende 
ift. tenure track og lektor. Der er meget stor efterspørgsel på kvindelige for-
skere, og man mangler tilstrækkeligt fleksible instrumenter, når aftalen 
skal landes.  

• Tech: På Tech går det ikke som ønsket. Der skal arbejdes med kultur ift. 
internationalisering. Væksten kommer til at ligge på bygningsingeniørom-
rådet, og her er der meget få kvinder. Hvis ikke der er kvinder blandt de 
kvalificerede, skal man dokumentere, at der er brugt søgekomité.  

 
Drøftelse 
• Normerne for rekruttering er vigtige og skal respekteres; bl.a. når det gæl-

der brede opslag og at udvælge et tilstrækkeligt antal ansøgere til bedøm-
melse.  
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Konklusion Udvalget drøftede opfølgning på Normer for rekruttering 2020; herunder ten-
ders på de fem fakulteter.  
  

5 Introduktion til Circle U.  
Noter Brian introducerede kort. Herefter tog Grith over og gav en generel introduk-

tion til Circle U. med særlig fokus på forskningskomponenterne.  
• Man er i gang med en tre-årig pilotfase  
• Der er god sammenhæng mellem grundlaget for Circle U. og AU Strategi  
• Der er tre knowledge hubs: Climate, global health og democracy. De passer 

til AUs egne faglige satsninger og skal fungere som drivere for buttom up 
engagement og studentermobilitet.  

• Der skal udpeges fem chairs (20%) for hver universitet. Her er kobling til 
både forskning og uddannelse tydelig. Profilen på chairs er endnu ikke fast-
lagt, men der er primært tale om VIP.  

 
Drøftelse 
• BBN understregede, at uddannelseselementet er det bærende. Circle U. 

kan være et redskab til øget internationalisering blandt de studerende. 
Forskning foregår buttom up, og er derfor med, hvor det giver mening.  

• Der undersøges pt. om Lissabon skal være associeret partner. 
• Det forlyder fra EU, at bestemte midler fremover vil være forbeholdt de 

universitære netværk, som fx Circle U. 
 

Konklusion Udvalget tog orienteringen om Circle U. til efterretning.  
 

6 Erhvervelse af fælles forskningsdatainfrastruktur/-platform på AU  
Noter BV introducerede. Det er vurderingen, at forskere ved alle fakulteter har et 

akut behov for et system, som det beskrevne. Konkret foreslås at få et system 
tilsvarende KU´s. Der er foreslået en fordelingsnøgle, hvor hvert fakultet beta-
ler 1/5 af udgifterne. Der er evt. en mulighed for, at DeiC vil afholde en del af 
udgifterne, men dette er endnu uafklaret.  
 
Drøftelse 
Der var en generel anerkendelse af, at der er stort behov for et system som det 
beskrevne. Derudover blev der stillet en række spørgsmål, som BV og PB be-
svarede:  
• Systemet kan understøtte arkivering. Her er udfordringen snarere at 

etablere en politik på området.  
• Vedr. sikkerhed, så kan systemet kan ikke forhindre, at data hentes ned 

på en lokal pc, men det registreres, hvis man gør det.  
• Vedr. personhenførbar data har KU/Region Hovedstanden indgået en 

databehandleraftale og oprettet særlig kanal – vi kan gøre det samme. 
• Det er nemt at lave en DOI, men det kræver adm.ressourcer, for nogen 

skal tjekke meta-data-kvalitet.  
• Det er de menneskelige ressourcer, der koster; ikke teknologien. 
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• First line support gives ude på fakulteterne. AU IT driver systemet og giver 
support ift. større ting. Dvs. at der skal bruges ressourcer lokalt ud over det 
som fremgår af sagsfremstillingen, der alene beskriver det centrale behov. 
Heraf følger også, at heller ikke den bredere support til forskerne om 
spørgsmål vedrørende RDM (dataopbevaring, dataarkivering, databehand-
leraftaler/datamanagement planer, applikationssupport til HPC mm) er 
omfattet af dette initiativ. 

• Den foreslåede fordelingsnøgle blev vendt.  
• Der ønskes et uddybet budget, herunder med en eksplicitering af udgifter 

til KU. 
  

Konklusion Udvalget konkluderede: 
• At der er opbakning til et system som det beskrevne.  
• I materialet til universitetsledelsen tilføjes et uddybet budget, ligesom 

spørgsmål vedr. first line support og fordelingsnøgle skal adresseres.  
 

7 Eventuelt 
Noter Call fra Innovationsfonden om de grønne missioner blev kort nævnt.  
Konklusion - 

 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
8 Ansvarlig forskningspraksis – årlig afrapportering 
Noter - 
Konklusion - 
9 Forskningens Døgn 2021 
Noter - 
Konklusion - 
10 Nyt om hjemtag 
Noter - 
Konklusion - 

 

 


