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1

Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET

Møde den Mødeforum Klokkeslæt Sted Nr.
14/4 2020 UFFE 14.30-16.30 Teams 3

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 
(AMP), Per Baltzer Overgaard (PBO), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN) 

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL)
Afbud
Gæster  
Referent Inge Liengaard (IL)

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
1 14.30-14.35 Godkendelse af dagsorden og referat  

Bilag
1a Referat 10/2 2020

BBN

Til beslutning 
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

2 14.35-14.45 Evaluering af ”nedslag” samt aktuelle nedslag

Bilag
2a Årshjul for nedslag i UFFE
2b Nedslag - NNF Interdisciplinary Synergy Programme
2c Nedslag - NNF Exploratory Interdisciplinary Synergy 
Programme

BBN

3 14.45-15.00 Evaluering JRDP

Bilag
3a Evaluering af aktiviteter
3b JRDP slutevaluering 2020

OSN

4 15.00-15.20 Karriereveje og karriereudvikling for yngre forskere i 
midlertidige stillinger 

Bilag
4a Flowchart over den yngre forskers vej ind i karriereudvik-

lingsforløb
4b Oplæg til karriereudviklingsprogram for yngre forskere i 

tidsbegrænsede stillinger på AU

OSN

5 15.20-15.35 DG Chair – ansøgningsrunde 1. juni (lukket) BBN

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat



Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
Bilag
5a-5b: Forslag til kandidater

6 15.35-15.45 Marie Curie Master Class 2020 AMP

Til drøftelse
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

7 15.45-16.00 Normer for rekruttering – opfølgning 2019

Bilag 
7a AU – Opfølgning 2019
7b Arts – Opfølgning 2019
7c Aarhus BSS – Opfølgning 2019
7d Health – Opfølgning 2019
7e Natural Sciences and Technical Sciences – Opfølgning 2019

OSN

Til meddelelse 
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

8 16.00-16.15 Afrapportering 2019 vedr. ansvarlig 
forskningspraksis og forskningsfrihed 

Bilag
8a Afrapportering fra Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis     
og Forskningsfrihed 2019
8b Afrapportering fra Rådgiverne for Ansvarlig 
Forskningspraksis og Forskningsfrihed 2019
8c Afrapportering fra Forskningsetisk Komité 2019
8d Afrapportering om undervisning i ansvarlig 
forskningspraksis og forsknings-frihed 2019

OSN

9 16.15-16.25 DFF udpegning til de faglige udvalg BBN

10 16.25-16.30 Eventuelt BBN



 Side 1 af 4

Referat – Udvalget for forskning og eksternt samarbejde

Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Tlf . :  87150100

AARHUS

UNIVERSITET

Dato Klokkeslæt Sted Nr.
10/2 2020 10.00-12.00 Rektoratets mødelokale 3

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 
(AMP), Per Baltzer Overgaard (PBO), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN) 

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL)
Afbud John Westensee – Christina Dahl (CD) deltog som substitut

Inge Liengaard – Knud Warming (KW) deltog som substitut
Gæster
Noter Knud Warming

Nr. Dagsordenspunkt
1 Godkendelse af dagsorden og referat fra 14/1 2020 
Noter Vedr. referatets pkt. 3 om etablering af et interdisciplinært center for bæredyg-

tighed blev det præciseret, at prodekanernes inputs ville ske i form af et fælles 
notat.

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt.

2 Nyt fra forskningsområdet
Noter Udvalget drøftede kort hjemtaget fra Villum Investigator. Der var enighed om, 

at hjemtaget er acceptabelt, men med potentiale for forbedring.

Udvalget drøftede desuden hjemtaget af Marie S. Curie Action IF. Der var 
overordnet stor tilfredshed med det samlede resultat. AMP så det fine resulta-
tet som en konsekvens af det øgede engagement fra vejlederne. PBO noterede, 
at ”velkendte navne” står for en relativt stor andel af hjemtaget, hvilket giver 
anledning til at revurdere ansøgningsstrategien på Aarhus BSS. Også OSN gav 
udtryk for, at man på Health vil revurdere ansøgningsstrategien på baggrund 
af resultatet for ansøgningerne fra Health.
 

Konklusion Orienteringen om nedslagene blev taget til efterretning.

Til beslutning
Nr. Dagsordenspunkt
3 Jubilæumsfondens forskningsformidlingspris 2020 (lukket)
Noter Det blev bemærket, at tre ud af fem fakulteter kun havde fremsendt 1 kandi-

dat. Det var enighed om, at der fremover bør gøres mere for at sikre reel diver-
sitet ved prisuddelinger. 

Punkt 1, Bilag 2: 01a Referat UFFE 10.02 ex. lukkede punkter (D3711415).docx
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Referat – Udvalget for forskning og eksternt samarbejde

Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Tlf . :  87150100

AARHUS

UNIVERSITET

Konklusion Det blev besluttet, hvilke kandidater, der fremsendes til UL.
4 Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspriser 2020 (lukket)
Noter Det blev bemærket, at et fakultet kun havde fremsendt 1 kandidat, og at der 

kun var fremsendt i alt 1 kandidat til den eksterne pris. Det var enighed om, at 
der fremover bør gøres mere for at sikre reel diversitet ved prisuddelinger.

Konklusion Det blev besluttet, hvilke kandidater til den interne pris, der fremsendes til 
UL.
Der indstilles ingen kandidat til den eksterne pris.

Det blev samtidig besluttet at anbefale, at der fremover uddeles to priser ud fra 
følgende kriterier:
1. En pris for en lang og fortjenstfuld indsats. Prisen kan både tildeles en AU-
ansat og en AU-alumne med ansættelse i udlandet. De nærmere kriterier skal 
udfoldes yderligere.
2. En pris til en yngre forsker med ansættelse på AU, som har leveret lovende 
forskningsresultater. De nærmere kriterier skal udfoldes yderligere, men som 
udgangspunkt er målgruppen forskere op til ca. 45-50 år.

5 DG Chair – proces fremadrettet
Noter -
Konklusion Forslag til proces blev tiltrådt.

Til drøftelse
Nr. Dagsordenspunkt
6 Handleplan for diversitet og ligestilling (lukket)
Noter Udkastet blev drøftet.

Konklusion De faldne kommentarerer indarbejdes, og hvis der er andre inputs, kan de 
fremsendes til Knud/Inge, hvorefter et revideret oplæg tilsendes UL. 

7 Interdisciplinært center for bæredygtighed (lukket)
Noter Udvalget drøftede det fremsendte oplæg.

Konklusion Per, Kurt, Jes, Ole og Anne Marie arbejder videre med oplægget ud fra de fald-
ne bemærkninger.

SDG-konferencen d. 18. maj udskydes til efteråret 2020. KW orienterer arran-
gørerne herom.

Punkt 1, Bilag 2: 01a Referat UFFE 10.02 ex. lukkede punkter (D3711415).docx
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Referat – Udvalget for forskning og eksternt samarbejde

Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Tlf . :  87150100

AARHUS

UNIVERSITET

Til meddelelse

Nr. Dagsordenspunkt
8 Status hjemtag Horizon 2020 
Noter CD fremhævede hovedlinjerne i materialet og erindrede samtidig om, at der 

stadig er mange midler til rådighed under Horizon 2020 til udmøntning i år.

Konklusion Status blev taget til efterretning.

9 Årlig status donationsområdet
Noter OSN og PBO gav en mundtlig status.

.

Konklusion Status blev taget til efterretning.

10 Interdisciplinary antibiotic conference
Noter OSN orienterede om det påtænkte initiativ.

 BBN bemærkede, at vi nøje skal overveje og koordinere, hvornår forsk-
ningsministeren inviteres til konferencer, da vi ikke kan trække ubegræn-
set på ministeren. I denne fase bør man nok holde det som en intern AU-
workshop mhp. at afklare det videre forløb.

 KN pegede på, at der er relevante kompetencer inden for husdyrområdet, 
som med fordel kan inddrages.

 AMP anbefalede at indtænke de MEP’er, som var involveret i AMR-kon-
ferencen i Europa-Parlamentet, som AU arrangerede i november 2017.

 KW erindrede om, at UFFE tidligere har støttet et interdisciplinært AMR-
netværk. 

Konklusion KW sender relevant materiale om tidligere tiltag til OSN, som herefter melder 
tilbage til forslagsstillerne. 

11 Eventuelt
Noter KW orienterede om, at der netop er modtaget en høring vedr. de danske prio-

riteringer af EU’s partnerskaber under Horizon Europe. Det omfattende mate-
riale rundsendes snarest til dekanaterne.

Konklusion -

Punkt 1, Bilag 2: 01a Referat UFFE 10.02 ex. lukkede punkter (D3711415).docx
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Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1
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AARHUS
UNIVERSITET

Dato: Marts 2020
Side 1/1

Sagsfremstilling

Mødedato: 14. april 2020
Møde: Møde i UFFE
Punktejer: Ole Steen Nielsen
Gæst: Jakob D. Sørensen

Beslutningspunkt (sæt kryds) X
Drøftelsespunkt (sæt kryds) X
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne
 Evaluering af “Nedslag” på udvalgte virkemidler på UFFE møder

Resumé 
I et år har UFFE på hvert møde set og diskuteret nedslag på udvalgte virkemidler fra eksterne bevil-
lingsgivere. Det giver derfor mening at evaluere om UFFE får noget ud af denne fremgangsmåde.

Indstilling
Det indstilles, 

 At prodekanerne videndeler om, hvordan de konkret bruger nedslagene; herunder om materia-
let bruges på fakulteterne i det lokale strategiske arbejde med ekstern finansiering.

 At UFFE, på den baggrund, beslutter, om ”nedslag” fremover skal være fast punkt på UFFE-
møderne.

 (Forudsat UFFE beslutter at praksis med nedslag fortsættes). At UFFE drøfter kriterier for 
hvilke konkrete virkemidler, der drøftes i UFFE. Drøftelsen kan tage udgangspunkt i Bilag 1 
samt sagsfremstilling.

Sagsfremstilling
For ca. et år siden besluttede UFFE at følge udviklingen inden for ekstern finansiering tættere. Herun-
der blev det besluttet, at UFFE skulle følge en række konkrete virkemidler via såkaldte nedslag på UF-
FE møderne. Det giver derfor mening at evaluere om UFFE får noget ud af denne fremgangsmåde.

Da tidserierne i nedslaget skal laves ”manuelt” er der en vis indsats forbundet hermed. Denne indsats 
kan meget vel være godt givet ud, hvis nedslagene bruges aktivt i arbejdet med ekstern finansiering. 

Desuden skal det vurderes, om det er de rigtige virkemidler der laves nedslag på og drøftes i UFFE. 
Drøftelsen kan tage udgangspunkt i følgende forslag til kriterier:
At virkemidlet:

  er relevant for mindst to eller tre fakulteter.
  overstiger en bestemt beløbsgrænse.
  vedrører et strategisk indsatsområde for AU – eksempelvis international rekruttering, pre-

stigiøse karrieregrants, køn, internationalt samarbejde etc. 

Sagsbehandler
Jakob Dragsdal Sørensen

Involvering

Bilag
Bilag 1 - UFFE årshjul for nedslag
Bilag 2 Nedslag - NNF Interdisciplinary Synergy Programme
Bilag 3 Nedslag - NNF Exploratory Interdisciplinary Synergy Programme

Punkt 2: Evaluering af nedslag



Bilag 1 - UFFE årshjul for nedslag

Tidspunkter er tentative. Forslag til eventuelle nye virkemidler i årshjulet er fremhævet med rødt.

Version af 6. marts 2020

Nedslag efter uddeling + årlig evaluering
Januar 2020 Innovationsfonden åbent opslag og evt. tematiske opslag 

NNF Young Investigator Award

Februar MSCA IF – kan også være i marts
Villum Young Investigator

Marts Carlsberg - Semper Ardens (Normalt hvert andet år – ikke 2020)
Villum Investigator
ERC AdG

April DFF FP1 & FP2

Maj Ny version af årsrapport - formentlig

Juni MSCA ITN
NNF-NERD

Juli
August Lundbeck Fonden Postdoc

Lundbeck Fonden Fellows

September ERC StG
Villum Experiment
NNF- Infrastructure

Oktober DG – uddeles dog ikke i 2020
Innovationsfonden Grand Solutions – hvis vi kan få tal
Novo Nordisk Challenge Programme
NNF – data science investigator

November ERC SYG 
DFF Sapere Aude

December ERC COG
Novo Nordisk Fonden Synergy Programme
Lundbeck Fonden Ascending Investigators
Lundbeck Fonden Professors
NNF – Synergy (Exploratory og Interdisciplinary)
NFF - Laureate Research Grant
NNF - Young investigator Award
NNF – data science collaborative projects & Infrastructure

Punkt 2, Bilag 1: 02a Årshjul for nedslag i UFFE (D3711417).docx



Nedslag – Novo Nordisk Fonden – Interdisciplinary Synergy Programme

Skal støtte nyskabende forskningsideer hvor interdisciplinaritet er i centrum. Støtter projekter på tværs af discipliner, institutioner og 
landegrænser. Projektet skal dog have relation til udfordringer indenfor de videnskabelige områder Novo Nordisk Fonden generelt har fokus på 
(Biomedical and health science research and applications, Life science research and industrial applications promoting sustainability, Natural and 
technical science research and interdisciplinarity, and Patient-centred and research-based care).

Projektets hovedansøger skál have base I Danmark. Dertil kan der deltage 1-3 medansøgere, som skal repræsentere andre/forskellige 
videnskabeligheder eller teknikker.

Der kan pt. søges op til 15 mio. dkr. og der uddeles op til 75 mio. dkr. pa.

Tabel 1: Hovedansøgere fordelt på institutioner

Institution 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt
AU 1 1 1 1 1 5
KU 2 1 2 1 1 7
DTU 1 3 1 5
SDU 1 1
AAU 1
Andre 1 1 1 3
I alt 4 4 3 3 5 3 22

AU-HE-BIOMED Søren K. Moestrup AU-HE-IKM Hans Erik Bøtker AU-NAT-BIO Trine Bilde DTU Anja Boisen AU-NAT-PHYS Peter Balling AU-NAT-BIO Kai Finster
KU Hartwig Siebner DTU Thomas Lars Andresen KU Birger Lindberg Møller DTU Torsten Dau DTU Claus Hélix-Nielsen KU Uffe Gråe Jørgensen
KU Lene Oddershede KB Jiri Bartek KU Claus Felby DTU Ulrik Andersen KB Jesper Nylandsted SDU Jonathan Brewer
RH Jacob Tfelt-Hansen KU Birthe B. Kragelund KU Ian Hickson

AAU Jens Laurids Sørensen

Punkt 2, Bilag 2: 02b Nedslag - NNF Interdisciplinary Synergy _ (D3711418).docx



Nedslag – Novo Nordisk Fonden – Exploratory Interdisciplinary Synergy Programme

Virkemidlet sigter på at forberede eller afklare mulighederne for projekter under NNF – Interdisciplinary Synergy Programme NNF-ISP. Formålet 
er at teste ideer samt skabe foreløbige data, der kan vise retning, relevans og gennemførlighed forkommende projekter under NNF-ISP. 

Derudover gælder samme vilkår som under NNF-ISP; Skal støtte nyskabende forskningsideer hvor interdisciplinaritet er i centrum. Støtter 
projekter på tværs af discipliner, institutioner og landegrænser. Projektet skal dog have relation til udfordringer indenfor de videnskabelige 
områder Novo Nordisk Fonden generelt har fokus på (Biomedical and health science research and applications, Life science research and 
industrial applications promoting sustainability, Natural and technical science research and interdisciplinarity, and Patient-centred and research-
based care).

Projektets hovedansøger skál have base I Danmark. Dertil kan der deltage 1-3 medansøgere, som skal repræsentere andre/forskellige 
videnskabeligheder eller teknikker.

Der kan pt. søges op til 5 mio. dkr. Og der uddeles 50 mio. dkr. pa.

Tabel 1: Hovedansøgere fordelt på institutioner

Institution 2019
AU 3
KU 3
DTU 1
SDU 2
Andre 1
I alt 10

AU-NAT-iNANO Rikke Louise Meyer
AU-NAT-PHYS Jacob Friis Sherson
AU-NAT-PHYS Nicola Lanata

Punkt 2, Bilag 3: 02c Nedslag - NNF Exploratory Interdisciplin_ (D3711419).docx



AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 6. marts 2020
Side 1/2

Mødedato: 14. april 2020
Møde: Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde
Punktejer: Ole Steen Nielsen
Gæst: -

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds) x

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Evaluering af karriereudviklingsprogram for yngre forskere i midlertidige stillinger: 
Junior Researcher Development Programme

Resumé

Junior Researcher Development Programme (JRDP) evalueres efter en toårig pilotperiode. Evalue-
ringen indgår i 2025-strategiens Handleplan 2020 og er en del af grundlaget for en drøftelse af pla-
nen for programmets videre forløb.

Indstilling

Det indstilles, 
 at udvalget tager evalueringen til efterretning
 drøfter opfølgning under det følgende punkt på dagsordenen

Sagsfremstilling

AU har siden 2017 kørt karriereudviklingsprogrammet Junior Researcher Development Programme 
(JRDP) som et pilotprojekt målrettet yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger. JRDP blev iværksat 
for at imødekomme den voksende usikkerhed i karriereperspektivet for yngre forskere i primært po-
stdoc og adjunktstillinger. 

I 2018 blev første periode af pilotperioden (2017-2018) evalueret og drøftet i UFFE. Anden del af pi-
lotperioden blev efterfølgende besluttet for årene 2019-2020 med henblik på evaluering i 2020 og 
samtidig udarbejdelse af plan for det videre forløb. Evaluering og plan for videre forløb indgår i 
Handleplan 2020 for opfølgning på AU’s strategi 2025.

Evalueringen samler erfaringerne fra den nuværende projektperiode (2019-2020), opsummerer læ-
ringspunkterne og giver anbefalinger for en videreførelse af et karriereudviklingsprogram for yngre 
forskere i midlertidige stillinger. 

Evalueringen peger på, at der er behov for fokus på yngre forskeres karriereudvikling og erfaringerne 
med JRDP er, at  

› yngre forskere ser akademia som deres primære karrierevej,
› mange yngre forskere har vanskeligt ved at se deres kompetencer i et ikke-akademisk lys,
› der er stor forskel på, hvad der tilbydes yngre forskere på AU,
› der er behov for at tydeligere karriereveje, adgang til karrierevejledning samt adgang til at til-

egne sig generiske færdigheder af relevans for karriereudvikling, 
› institutledere/forskningsledere er centrale i karriereudviklingen og skal opfordre til engage-

ment samt at en kulturændring er nødvendig i tilgangen til forskerkarrierer på tværs af sekto-
rer,

› kommunikation om karriereprogrammet skal nå bredere ud,
› der er gode erfaringer med at have en Junior Researcher Association.

Beslutning om videreførelsen sker under selvstændigt, efterfølgende dagsordenspunkt.

Punkt 3: Evaluering af JRDP



AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 6. marts 2020
Side 2/2

Økonomiske konsekvenser

-

Kommunikation

Evalueringen er formidlet til fakulteterne via styregruppen. 

Sagsbehandler

Stine Birk Kristensen og Michael Winther, Talentudviklingsenheden (AU FE)

Involvering

Evalueringen er udarbejdet af Talentudviklingsenheden (AU FE) og AU Karriere, Alumne og CRM 
(AU EoI)

Tidsfrist

-

Bilag

Evalueringen og tilhørende bilag



 
 
 

Dette afsnit gennemgår deltagerevalueringerne af de kursusaktiviteter, der har været udbudt i 2019. Der har i 
JRDP regi været udbudt 3 kurser og 2 workshops. 
 
1.1/ Opsummering af evaluering af kurser 
1.1.1/ Introduction to Leadership (afholdt november 2019) 
Kurset er et heldagskursus afholdt af AU HR og tager udgangspunkt i ”tidlig” forskningsledelse. Det henvender 
sig således til junior researchers, som direkte eller indirekte har ledelsesansvar for enten andre medarbejdere 
eller projekter.  Der deltog 22 ud af 24 tilmeldte junior researchers med 3 fra ARTS, 1 fra BSS, 8 fra ST og 10 fra 
HEALTH. 
  
Deltagerne giver udtryk for stor tilfredshed med kurset. 95% vurderer, at kurset ville være relevant i deres 
fremtidige karriere, ligesom at 79% vurderer, at kurset er relevant for deres nuværende arbejde.  Deltagerne 
lægger vægt på, at kurset er inspirerende og informativt og giver konkrete værktøjer, ny forståelse og 
indsigter. 
 
1.1.2/ Understanding Organizations (afholdt april 2019) 
Kurset er et tre-dageskursus, som blev afholdt som pilotkursus i 2019, og gentages i 2020 på baggrund af 
positive evalueringer. Kurset afholdes af Anders Ryom Villadsen fra Aarhus BSS. Kurset havde 16 tilmeldte 
deltagere og 13 reelle deltagere. De 16 tilmeldte fordeler sig med 1 fra ARTS, 1 fra BSS, 8 fra ST og 6 fra 
HEALTH. 
 
Deltagernes tilfredshed med dette kursus vurderes til at være høj. Deltagerne vurderer i høj grad, at kurset 
bidrager med øget viden og nye kompetencer. 85% af deltagerne vurderer, at kurset vil være relevant for 
deres fremtidige karriere, mens 77% vurderer, at de kan bruge den nye viden i deres nuværende stilling. 
Særligt mener deltagerne at have tilegnet sig en god forståelse af organisatoriske struktur i både offentlige- 
og private virksomheder og de udfordringer, der er knyttet hertil. Deltagerne vurderer ligeledes at kurset i høj 
grad har omhandlet et emne, som de ikke havde stor viden om i forvejen. De få kritikpunkter, der er, går på, 
at læsestoffet er for stort og antallet af pauser.  
 
1.1.3/ Project Management (afholdt september og december 2019) 
Kurset i projektledelse er et 5 dages kursus afholdt af Per Svejvig og Carsten Nielsen fra Aarhus BSS. Kurset 
havde 24 tilmeldte fordelt med 4 fra ARTS, 1 fra BSS, 9 fra HEALTH og 10 fra ST. Af de 24 dukkede 19 op. 
 
Deltagerne giver udtryk for stor tilfredshed med kurset. 94% vurderer, at kurset ville være relevant i deres 
fremtidige karriere, ligesom 87% vurderer, at det var relevant for deres nuværende arbejde.  Deltagerne 
lægger vægt på, at kurset giver god mulighed for at udvikle sine egne projektledelseskompetencer og at det 
er meget anvendelsesorienteret med mange konkrete cases fra ”virkeligheden”. En enkelt giver udtryk for at 
kurset er for rettet mod projektledelse udenfor akademia og ikke tænker det ind i en akademisk kontekst 
også. 
 
1.1.4/ Workshop: Introduktion til strategisk karrieretænkning (afholdt maj 2019 og september 2019) 
Denne workshop afholdes af Vibeke Broe fra AU Career PhD & JR og afholdes to gange årligt. Workshoppen 
har fokus på hvordan, man kan arbejde strategisk med karriereplanlægning i løbet af sin postdoc for 
derigennem at få så meget som muligt ud af sin nuværende stilling. I 2019 var der til de 2 workshops 50 
tilmeldte, og ca. 30 deltog. Fordelingen af de 50 er 4 fra BSS, 8 fra ARTS, 16 fra HE og 22 fra ST. 
 
Deltagerne giver udtryk for at workshoppen, udover at give indblik i hvilke øvrige supportmuligheder, der er 
på AU, tydeligøre vigtigheden af at bruge tid på sin egen karriereudvikling. Ligeledes giver workshoppen en 

Bilag 1: Opsummering af deltagerevalueringer og deltagerantal i kurser og 
workshops 
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forståelse for, hvilke faktorer der især spiller ind på at få det fulde udbytte af sin postdoc tid, og hvordan de 
kan arbejde med det. Flere af deltagerne nævner en fortsat usikkerhed omkring, hvordan de får afklaret 
deres ønsker til deres fremtidige karriere, og hvordan de kan arbejde med målsætning. En deltager foreslår, 
at forskningsledere gør deres ansatte opmærksomme på workshoppen. (Workshoppen evalueres skriftligt 
som ”reflection & feedback”, og der er derfor ikke tal til at dokumentere graden af tilfredshed).   
 
1.1.5/ Workshop: How to put your research into play (august 2019) 
Denne workshop indenfor entreprenørskab var tilrettelagt af Science for Society for JRDP. Desværre blev den 
efterfølgende aflyst. Ud over denne workshop, tilbyder Science for Society en lang række kurser, workshops 
og præsentationer inden for entreprenørskab, som målgruppen har muligheder for at deltage i. 

Punkt 3, Bilag 1: 03a Evaluering af aktiviteter (D3711421).pdf



1JUNIOR RESEARCHER 
DEVELOPMENT PROGRAMME: 

EVALUERING AF 
PROJEKTPERIODEN 2019-20

p

Junior Researcher Development 
Programme: Evaluering af 
projektperioden 2019-20

USAARH

Punkt 3, Bilag 2: 03b JRDP_slutevaluering_2020 (D3711422).docx



2JUNIOR RESEARCHER 
DEVELOPMENT PROGRAMME: 

EVALUERING AF 
PROJEKTPERIODEN 2019-20

Indhold

1.0 Indledning: Evalueringens metode ............................................................................................................3

2.0 Sammenfatning ................................................................................................................................................4

3.0 Projektets baggrund og formål ...................................................................................................................5

4.0 Læring fra projektet og anbefalinger .......................................................................................................7

5.0 I hvor høj grad blev målet indfriet?............................................................................................................9

Punkt 3, Bilag 2: 03b JRDP_slutevaluering_2020 (D3711422).docx



3JUNIOR RESEARCHER 
DEVELOPMENT PROGRAMME: 

EVALUERING AF 
PROJEKTPERIODEN 2019-20

INDLEDNING: EVALUERINGENS 
METODE

Evalueringen benytter en kombination af kvalitative og kvantitative data og er 
bygget op omkring de aktiviteter, der er udbudt af Junior Researcher Development 
Programme (JRDP) i perioden 2019-20. Der er fra projektperiodens begyndelse ind-
samlet data på projektets hovedleverancer med det formål at måle søgningen til og 
kvaliteten af aktiviteterne. Evalueringen indeholder primært data fra 2019, da det 
endnu er for tidligt at opsummere data fra 2020.

Evalueringen giver derfor en vurdering af projektets aktiviteter og deres anslåede 
værdi for både de yngre forskere og for AU. Ligeledes vil projektets erfaringer og læ-
ring blive opsummeret.

Projektets succeskriterium er dog ultimativt målgruppens employability og impact på 
samfundet, men det har ikke været muligt at indsamle data på disse to parametre, 
primært af to grunde: Det har ikke inden for projektets rammer været muligt at følge 
målgruppen ud over deres ansættelsesperiode på AU, og projektperioden er for kort 
til at måle samfunds-impact, som eks. stigning i antal fastansættelser.

1.0 Indledning: Evalueringens metode
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SAMMENFATNING

Med JRDP har AU et tilbud om karriereudvikling til yngre forskere i tidsbegrænsede 
stillinger i perioden 2017-20. 

Erfaringen med JRDP viser, at der er behov for forsat fokus på yngre forskeres karrie-
reudvikling. Dels for at give de yngre forskere en bedre forståelse for den værdi og de 
kompetencer, de kan tilføre en arbejdsplads. Dels for at afhjælpe, at usikre og ugen-
nemsigtige karriereveje ikke skaber mistrivsel. Erfaringen fra JRDP-evalueringen viser, 
at dette behov delvist er imødekommet via JRDPs tilbud om karrierevejledning, men-
torordning, aktiviteter samt kurser til udvikling af generiske kompetencer. Samtidig er 
det også vurderingen, at programmet ikke er tilstrækkeligt udbygget, og at der skal 
mere fokus på ledelsens rolle i de yngre forskeres karriereudvikling.

De aktiviteter, der indgår i JRDP, er udvalgt for at sikre, at den yngre forsker har mulig-
hed for at sammensætte et individuelt karriereudviklingsforløb rettet mod en karriere 
på arbejdsmarkedet udenfor akademia, herunder også opstart af egen virksomhed. 
På baggrund af evalueringer og deltagerantal samt tilbagemeldinger fra karrierevej-
ledningen vurderes det, at JRDP er nået godt i mål med at understøtte yngre forske-
res kompetenceudvikling samt individuelle karriereudvikling.

Projektet har efterladt varige spor ved, at:

1. AU har fået en synlig profil for yngre forskere, som tilbyder netværk og under-
støtter karriereparathed og udvikling af karrierekompetencer.

2. AU har et tilbud om individuelle karrierevejledningssamtaler med en karrie-
revejleder.

3. JRDP har sat fokus på en gruppe ansatte, som ikke tidligere har haft en sam-
let platform og identitet i organisationen.

4. AU har en web-platform, der synliggør eksisterende information, kursustilbud 
og netværk for yngre forskere.

5. JRDP er blevet positivt modtaget af målgruppen.
6. AU har fået en forening for yngre forskere.

2.0 Sammenfatning
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JRDP er et tilbud til yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger. Parallelt med karriere-
udviklingssamtaler med nærmeste leder understøtter JRDP målgruppens karrierepa-
rathed. JRDP tilbyder karrierevejledning og kompetenceudviklende kurser rettet mod 
karriereveje i det private, offentlige og ved opstart af egen virksomhed. JRDP’s hjem-
meside tilbyder hjælp til karriereudvikling samt synliggør relevante aktiviteter for mål-
gruppen på AU.

Projektet består af 3 hoveddele:
1. Karriereudviklingsprogram (tydelige karrierespor med tilhørende karrierevej-

ledning, værktøjer og kursus- og aktivitetsprogram).
2. Hjemmeside og nyhedsbrev.
3. Forening for yngre forskere (AU Junior Researcher Association).

3.1/ Formål
Formålet med JRDP er at understøtte yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger i at 
arbejde strategisk med egen karriereudvikling. JRDP ønsker at give målgruppen ad-
gang til at tilegne sig generiske færdigheder af relevans for deres videre karriere. 
Samtidig søger JRDP at understøtte forskningsledere i karriereudviklingssamtalen 
med yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger ved at synliggøre karrierespor og tilby-
de karriereudviklingsværktøjer og øvrige aktiviteter som supplement til samtalen med 
forskningsleder. 

3.2/ Vision
Visionen er at gøre AU konkurrencedygtigt i rekrutteringen og fastholdelsen af talen-
ter og sikre yngre forskeres karriereudviklingsmuligheder, således at de fremstår at-
traktive for aftagerne og som gode ambassadører for AU. JRDP ønsker således at un-
derstøtte AU’s profil ved rekruttering og udvikling af vækstlag.

3.3/ Målgruppe
Målgruppen er yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger på Aarhus Universitet (post-
doc, adjunkter). Projektet har i perioden 2019-20 haft særligt fokus på aktiviteter for 
de, som ikke søger en akademisk karriere på et universitet, men som retter blikket 
mod en karriere i det private, offentlige eller ved opstart af egen virksomhed.

3.4/ Historik

 I 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Lise Wogensen Bach, 
Tanja Hansen (HE), Vibeke Broe (AU Career PhD & JR) og Stine Birk Kristen-
sen (Talentudviklingsenheden) til understøttelse af UFFEs satsningsområde 
om rekruttering og vækstlag.

3.0 Projektets baggrund og formål
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 Gruppen udarbejdede et forslag til understøttelse af yngre forskere i tidsbe-
grænsede stillinger og forskningslederne i henholdsvis karriereudvikling og 
karrierevejledning.

 Følgende var inddraget i udviklingen: Udvalgte institutledere og senior VIP 
(interview), postdocs (fokusgruppe), forskningsrådgiverne ved fakulteterne, 
AU HR, Forskningsstøtteenheden (FSE), AIAS, Science for Society (ET), fakulte-
ternes læringscentre samt i anden projektperiode Junior Researcher Associa-
tion.

 I marts 2017 vedtog UFFE en første projektperiode (igangsat 1. oktober 
2017).

 På baggrund af evalueringen (UFFE-møde 31. maj 2018) af første projektpe-
riode blev anden projektperiode igangsat (2019-20). Fokus på karriereveje 
uden for universitetsverdenen blev i denne forbindelse skærpet.

 Der blev allokeret 640.000 kr. årligt i perioden både i perioden 2017-19 og 
2019-20.

3.4.1/ Organisering
Satsningen er forankret på tværs af fakulteter på AU via en styregruppe og har indtil 
1. januar 2020 været ledelsesmæssigt forankret i UFFE ved repræsentation af prode-
kan Lise Wogensen Bach i styregruppen. Styregruppemedlemmerne fra fakulteterne 
er udpeget af fakulteterne. Derudover er der styregruppemedlemmer fra de delta-
gende administrative enheder (HR og AU Career).

Styregruppe: Lise Wogensen Bach (formand og UFFE repræsentant), Lotte Holm (AR), 
Tanja Hansen (HE), Ida Marie Gerdes (ST), Trine Bjerregaard Larsen (BSS), Astrid Viola 
Svendsen (HR), Jette Hammer (AU Career PhD & JR).
Projektejer: Michael Winther (TE)
Projektleder: Stine Birk Kristensen (TE),
Projektgruppe: Jane Chor (TE), Vibeke Broe (AU Career PhD & JR), Jane Midtgaard 
Madsen (AU Career PhD & JR).

3.5/ Projektets leverancer i perioden 2019 og 2020

1. Kursusprogram for 2019-20 
2. Tydeliggørelse af karrierespor på web
3. Vejledning til karrierevejledningsværktøjer
4. Karrierevejledning og mentorprogram
5. Nyhedsbrev 
6. Øvrig kommunikation via eks. sociale medier 
7. Understøttelse af AU JRA 
8. Løbende dialog med fakulteterne for at sikre feedback og im-

plementering
9. Evaluering og forslag om indlejring.
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Dette afsnit omhandler den vigtigste læring fra projektet og giver samtidig anbefalin-
ger på baggrund af erfaringer fra projektet. 

4.1/ Yngre forskere ser fortsat akademia som deres primære karrierevej
Det er erfaringen, at de yngre forskere forventer at blive i akademia. Dette grunder i 
et personligt ønske, men også i en stærk kultur på universitetet omkring karriereveje. 
Dertil kommer, at mange yngre forskere mangler viden om, hvilke andre karrieremu-
ligheder, der findes i andre sektorer. Et karriereprogram, som udelukkende beskæfti-
ger sig med karriereudvikling for de, der vil stoppe i akademia, vil derfor ikke føles re-
levant for store dele af målgruppen.

Det anbefales, at et kommende karriereprogram på AU arbejder med karrierevejled-
ningstilbud, hvor der er plads til både at arbejde med udvikling af en karriere i aka-
demia og i andre sektorer.

4.2/ Mange yngre forskere har vanskeligt ved at se deres kompetencer i et ikke-
akademisk lys

Erfaringen fra karrieresamtaler viser, at det netop er de kompetencer, der opnås via 
en ansættelse som yngre forsker, der giver kvalifikationerne til at varetage et job i an-
dre sektorer, men at der er brug for mere viden om og vejledning i, hvordan kompe-
tencer opnået via en akademisk ansættelse kan bruges.

Det anbefales, at der i et karriereudviklingsprogram arbejdes med karriereudvikling 
som en helhed uagtet hvilken karrierevej, den yngre forsker ønsker. 

4.3/ Der er stor forskel på, hvad der tilbydes yngre forskere på AU
Erfaringen viser, at der er stor forskel på, om der lokalt i organisationen tilbydes karrie-
reudviklingssamtaler og aktiviteter for de yngre forskere i tidsbegrænsede ansættel-
ser alt efter hvor på AU, de er ansat.

Det anbefales, at AU fastholder et tilbud om karriereudvikling til yngre forskere på 
tværs af fakulteter og forskningsgrupper, og derved sikrer karriereudviklingstilbud for 
alle.

4.4/ Institutlederen/Forskningslederen er centrale i karriereudviklingen og skal op-
fordre til engagement

Erfaringen viser, at for at arbejde strategisk med egen karriereudvikling skal institutle-
deren/forskningslederen billige og understøtte dette. Det er ligeledes erfaringen, at 
der i mange fagmiljøer mangler åbenhed og viden omkring karriereperspektiv og 

4.0 Læring fra projektet og anbefalinger
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om, hvad den yngre forsker selv kan gøre, for at udvide karriereperspektivet til andre 
sektorer.

Det anbefales, at der arbejdes med en indsats rettet mod understøttelse af institutle-
delsen/forskningslederne i at løfte opgaven med karriereafklaring og den yngre for-
skers fortsatte karriereudvikling.

4.5/ Behov for tydeligere karriereveje
Det er erfaringen, at det skaber stor frustration hos målgruppen, når karriereveje er 
ugennemsigtige og usikre. Erfaringen viser ligeledes, at noget af den usikkerhed kan 
imødekommes via tydeliggørelse af karriereveje samt tilbud om karrierevejledning 
fra vejledere med viden om karrierer i andre af sektorer.

4.6/ Behov for adgang til at tilegne sig generiske færdigheder af relevans for karri-
ereudvikling

Tilbagemeldingerne og søgning til kurserne og workshops viser, at de yngre forskere 
føler et behov for at supplere de erfaringer, de opnår via forskningsprojektet med 
mere generiske kompetencer rettet mod et bredt arbejdsmarkedsperspektiv. Samti-
dig viser erfaringerne, at mange yngre forskere har vanskeligt ved at se deres kom-
petencer i anvendelse på tværs af sektorer.

Det anbefales fortsat at udbyde et kursusprogram samt workshopaktiviteter til under-
støttelse af karriereudvikling på tværs af fakulteter, og at der skabes mulighed for at 
imødekomme det lokaliserede behov for at tilbyde flere aktiviteter. Ligeledes anbe-
fales det, at der i højere grad bliver mulighed for at tilpasse kursusudbuddet til det en-
kelte institut eller forskningsgruppe for at imødekomme de faglige forskelle.

4.7/  Behov for adgang til karrierevejledning 
Det er erfaringen, at tilbuddet om karrierevejledning er et godt supplement til den 
karrieresamtale, forskningslederne har med den yngre forsker. Især når der ønskes 
større indsigt i og viden om en karriere udenfor akademia.

På baggrund af den store søgning til karriereevents og individuelle karrierevejlednin-
ger anbefales det, at tilbuddet om karriereevents og karrierevejledning til målgrup-
pen fortsættes og udvides til at imødekomme efterspørgslen, som har været større 
end oprindeligt forventet.

4.8/ Kulturændring i tilgangen til forskerkarrierer
Kulturændringen begynder hos de etablerede forskere. Det er derfor vigtigt, at insti-
tutlederen/forskningslederen understøtter karriereudviklingen med en forståelse af, 
at karriereveje kan række ud over akademia.

4.9/ Kommunikation skal nå bredere ud
Erfaringen er, at ikke tilstrækkeligt mange fra målgruppen kender til programmet og 
de værktøjer, der ligger på hjemmesiden. Ved en fortsættelse af projektet bør kom-
munikationen med institutter og fagmiljøerne genovervejes og opprioriteres.
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4.10/ Junior Researcher Association
Det er erfaringen, at JRA skaber en netværksplatform for yngre forskere på AU. Fore-
ningen har haft god opbakning til deres arrangementer. En udfordring for foreningen 
er, at det er vanskeligt at skabe kontinuitet, når medlemmerne sidder i tidsbegrænse-
de stillinger.

Det anbefales derfor fortsat at understøtte foreningen, for at afhjælpe de udfordrin-
ger, som opstår qua medlemmernes tidsbegrænsede ansættelsesforhold.
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Dette afsnit ser på, i hvilken grad målet blev opfyldt ved at kigge på deltagerantal, 
evalueringer og tilbagemeldinger fra målgruppen. 

5.1/ Adgang til at tilegne sig generiske færdigheder af relevans for karriereudvik-
ling

Der har i JRDP regi været udbudt 3 kurser og 2 workshops. Der har været venteliste til 
alle kurserne, på nær et. Desværre opleves ofte et frafald lige op til kursusstart, hvor-
for det reelle deltagerantallet på kurserne ikke altid er 24. Som udgangspunkt forde-
les de 24 pladser ligeligt på de fire fakulteter. Én workshop arrangeret sammen med 
Science for Society blev aflyst.

Tilbagemeldingerne fra kursusprogrammet viser, at målet om at give yngre forskere 
adgang til at tilegne sig færdigheder af relevans for karriereudvikling er opnået via 
kursusprogrammet. Den store søgning til kurserne viser, at for at tilgodese behovet, 
skal udbuddet af aktiviteter udvides.

Antal kursusdeltagerer i 2019 fordelt per fakultet angivet i procent (i alt 112 deltage-
rer i 4 kurser)

Fakultet Antal samtaler 
(%)

ST 43%
HE 37%
BSS 6%
AR 14%

Oversigt over kursusevalueringer findes i bilag 1 (Opsummering af deltagerevaluerin-
ger og deltagerantal i kurser og workshops).

5.2/ Synliggørelse af karrierespor og adgang til karriereudviklingsværktøjer
Projektets hjemmeside www.talent.au.dk er med til at opfylde målet om synliggørel-
se af karrierespor for yngre forskere og viser i hovedkategorier karriereveje til inspira-
tion og vejledning for den yngre forsker. 

Adfærd på hjemmesiden viser, at der er interesse for karrieresporene. For eksempel 
har der været godt 12.000 besøgende på hjemmesiden fra 1. januar 2019 til 1. marts 
2020. Heraf besøger godt 3.000 karrieresporene og de dertilhørende undersider.

5.3/ Tilbud om karrierevejledning og mentorprogram

Erfaringen fra karrierevejledningen viser, at de individuelle samtaler er med til at ud-
vide målgruppens perspektiv på karrieremuligheder på tværs af sektorer. 

5.0 I hvor høj grad blev målet indfriet?
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Følgende punkter er opsummeret af AU Career PhD & JR. De udgør de seks vigtigste 
erfaringer fra karrierevejledningen:

1. Mange af de, som modtager karrierevejledning, har fortsat et ønske 
om en karriere i akademia.

2. Der opleves generelt en større bevidsthed om og forståelse for, at en 
karriere udenfor akademia er den mest sandsynlige karrierevej.

3. Mange opsøger karrierevejledningen for at få viden om, hvad de 
selv kan gøre for at forbedre deres karrieremuligheder.

4. Mange mangler viden om, hvordan deres kompetencer kan bruges i 
andre sektorer.

5. Mange opsøger karrierevejledningen for at blive klogere på den 
akademiske karrierevej. 

6. Mange manglende kendskab til arbejdsmarkedet udenfor akade-
mia.

Derudover oplever karrierevejledningen i stigende grad, at forskningsledere henviser 
yngre forskere til individuel vejledning i Karrierevejledningen. Dette er delvist med til 
at indfri et af JRDPs mål om at understøtte forskningslederen i karrieresamtalen med 
den yngre forsker.

I 2019 har 75 junior researchers benyttet sig af karrierevejledningssamtaler. Flere af 
disse har været til flere samtaler. Det totale antal vejledninger på 124 er fordelt som 
nedenfor. Fra Health kommer de fleste fra klinisk medicin, fra ST kommer de fra MBG, 
fra BSS fra Political Science og fra ARTS kommer de spredt. Ved en opgørelse for 
2019 fremgår det, at alle ledige karrierevejledningssamtaler bliver booket.

Antal samtaler i 2019 fordelt per fakultet angivet i procent (i alt 124 samtaler)
Fakultet Antal samtaler 

(%)
ST 48%
HE 37%
BSS 10%
AR 5%

I 2019 har 253 junior researchers deltaget i et af de 14 karrierearrangementer arran-
geret af JRDP og AU Career PhD & JR.

Antal deltagerer i karriereevents i 2019 fordelt per fakultet angivet i procent (i alt 253 
deltagerer i 14 arrangementer)

Fakultet Antal samtaler 
(%)

ST 50%
HE 36%
BSS 9%
AR 5%

5.3.1/ Effekt af karrierevejledning
Der er stor forskel på hvornår i ansættelsesforløbet junior researchers opsøger karrie-
rerådgivningen og deltager i karriereaktiviteterne. Det er derfor vanskeligt at måle 
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den direkte effekt af vejledningen. Som det ses af nedenstående er 73% af de yngre 
forskere fortsat ansat i samme stilling, som de var for tidspunktet for vejledningssam-
talen. De resterende 27% har skiftet job efterfølgende.

Afdækning af nuværende arbejdstilknytning for de 75 unikke bruger i 2019 (marts 
2020).

Ansættelsessted Antal brugere i %
Fortsat ansat på AU 73% (svarende til 55 indivi-

der) 
Ansat i akademia uden for AU 10% (7 individer) 
Ansat i den private sektor 8% (6 individer) 
Ansat i den offentlige sektor 4% (3 individer) 
Ukendt arbejdsmarkedstilknytning 5% (4 individer)

Mentorprogram AU Mentor PhD & JR
Via mentorprogrammet har de yngre forskere mulighed for at få en sparringspartner 
udenfor akademia. Der er årligt tilbud om 10 mentorpladser til yngre forskere via 
JRDP. Alle 10 pladser blev optaget i 2019.

Ved midtvejsevaluering i 2019 af mentorprogrammet udtrykker mentorerne stor til-
fredshed med mentees og udtaler, at de oplever stort engagement og seriøsitet. Det 
påpeges også, at der er store forventninger til mentees fremtidige karriere.

5.4/ Hvor stor del af målgruppen har fået gavn af projektet?
Målgruppen udgøres af ca. 1000 postdocs og adjunkter i tidsbegrænsede ansættel-
ser. En opgørelse over antal brugere indikerer, at op mod 50% af målgruppen har få-
et gavn af projektet, men deri ligger, at det ikke er muligt at opgøre, hvorvidt der er 
gengangere på tværs af aktiviteter.

Aktivitet Antal brugere i 2019
karrierevejledningssamtaler 124 (75 unikke brugere)
14 karrierearrangementer 253
Mentorprogram 10
4 kurser 113
I alt 500

Søgning til programmets individuelle aktiviteter er opgjort i bilag 1 (Opsummering af 
deltagerevalueringer og deltagerantal i kurser og workshops).

5.5/ Junior Researcher Association
I første projektperiode (2017-18) understøttede projektet oprettelsen af en forening 
for yngre forskere. Foreningens bestyrelse består af to junior researchers fra BSS (inkl. 
formand), én fra ST og én fra HE. Dertil kommer en gruppe af ca. 40 ”officers”, der en-
gagerer sig i foreningens satsning, eksempelvis ansøgning til ”flere kvinder i forsk-
ning” og JRDP workshop om kompetenceudvikling for yngre forskere.

Formålet med foreningen er at styrke profilen for gruppen af særligt postdocs på AU. 
Foreningen har nu eksisteret i 3 år og står efterhånden på et fundament, der kan sikre 
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det fortsatte eksistens. En gennemgående figur er dog vanskelig at etablere, når 
medlemmerne sidder i tidsbegrænsede stillinger. Derfor er det erfaringen, at forenin-
gen har brug for administrativ støtte for at sikre kontinuitet i sit fortsatte virke.

5.6/ Udtalelser fra målgruppen om behov for karriereunderstøttelse
I 2019 blev lavet et fokusgruppeinterview med målgruppen, hvor deltagerne blev 
spurgt til deres opfattelse af AU’s understøttelse af deres karriereudvikling.
Deltagerer: Seks postdocs/adjunkter (repræsentanter fra de fire fakulteter) og én del-
tager fra Junior Researcher Association. Deltagernes besvarelser understøtter, at der 
fortsat er behov for fokus på karriereudvikling.

Sammenfatning af interview:
 Deltagerer anså det generelt ikke for sandsynligt, at de kan fortsætte en kar-

riere i akademia. Samtidig var de usikre på, om deres kompetencer kan bru-
ges i erhvervslivet (offentlig/privat).

 De oplever uigennemskuelighed i forhold til, hvad det kræver at blive i aka-
demia, og har en opfattelse af, at vilkårene ikke er lige for alle.

 De oplevede en mangel på formel og struktureret understøttelse af deres 
karriereudvikling fra leders side.

 De oplevede at initiativet til karriereudvikling skal komme fra den yngre for-
sker selv.

 De efterlyser, at udbuddet af kursus- og kompetenceudviklingsaktiviteter ud-
bredes. 

 Deltagerne synes, det er vigtigt at kurserne ligger uden for det enkelte institut, 
da det sikre, at der er et tilbud uanset ansættelsessted.
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Emne

Karriereveje og karriereudvikling for yngre forskere i midlertidige stillinger.

Resumé

AU har siden 2017 haft et karriereudviklingsprogram for midlertidigt ansatte, yngre forskere (JRDP). Som 
led i 2025 strategien skal der tages beslutning om evt. indlejring efter 2020, hvor pilotprojektet udløber.

Indstilling

Det indstilles, 
1. At UFFE beslutter at indstille til universitetsledelsen, at AU fortsat skal have et karriereudviklings-

program for yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger, der imødekommer de fire identificerede 
hovedbehov (flowchart, bilag 1), og at der derfor sker en indlejring af det eksisterende Junior Re-
searcher Development Programme.

2. At UFFE i løbet af 2020 drøfter a) erfaringerne med forskerkarriereudvikling på AU og b) fremti-
dens behov for og forventninger til øget kompetence- og karriereudvikling samt c) ledelsesrollen i 
kompetence- og karriereudvikling for alle forskere. Formålet er at konkretisere den fremtidige le-
delsesmæssige opgave samt udarbejde en konkret plan for videreudviklingen af den ledelsesunder-
støttende indsats.

Sagsfremstilling

I Strategi 2025 nævnes indsatsen Junior Researcher Development Programme (JRDP), og handleplanen 
2020 angiver, at der skal laves en plan for det videre forløb. JRDP er et karriereudviklingsprogram iværk-
sat af UFFE i 2017 for midlertidigt ansatte, yngre forskere til fremme af målgruppens karriereudviklings-
muligheder. Pilotprojektet har kørt siden 2017 og afsluttes 31. december 2020.

Erfaringer fra JRDP
Det er erfaringen fra JRDP;

1. At det skaber stor frustration hos målgruppen, når karriereveje er ugennemsigtige og usikre.
2. At der er brug for viden om og vejledning i, hvordan kompetencer, opnået via en akademisk ansæt-

telse, kan bruges i andre sektorer.
3. At behovet for karrierevejledning kommer fra junior researchers fra et bredt spektrum af fagmiljø-

er, og at behovet ligger både inden for akademia og de øvrige andre sektorer.
4. At der er stor forskel på, om de yngre forskere lokalt tilbydes karriereudviklingssamtaler og aktivi-

teter alt efter hvor på AU, de er ansat.
5. At forskningslederens understøttelse af den yngre forskeres karriereudvikling er vigtig. Vejen ind i 

et karriereudviklingsforløb skal optimalt set gå via forskningslederen. 

På baggrund af disse erfaringer indstilles:

1. En indlejring af karriereudviklingsprogrammet JRDP for yngre forskere i tidsbegrænse-
de stillinger
Det foreslås, at karriereudviklingsprogrammet JRDP indlejres, så der fortsat er en indsats rettet mod un-
derstøttelsen af midlertidigt ansatte, yngre forskere i at arbejde strategisk med egen karriereudvikling. 

Punkt 4: Karriereveje og karriereudvikling for yngre forskere i midlertidige stillinger
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Indsatsen er opbygget omkring den yngre forskers vej ind i et karriereudviklingsforløb, som illustreret i 
vedlagte flowchart (bilag 1, ”Den yngre forskers vej ind i karriereudviklingsforløb”).
Indsatsen er primært bygget op omkring at understøtte fire hovedbehov hos målgruppen, beskrevet i bilag 
2 (Forslag til karriereudviklingsprogram for midlertidigt ansatte, yngre forskere på AU). Behovene er loka-
liseret via AU’s pilotprojekt JRDP og er understøttet af de anbefalinger, som LERU og DFiR for nyligt har 
givet på området (uddybet i bilag 2).

2. En senere drøftelse af en ledelsesmæssige understøttelse af karriereudvikling for forske-
re 
Omdrejningspunktet for at styrke karriere- og kompetenceudvikling på alle stillingsniveauer er, at opgaven 
er ledelsesmæssigt forankret lokalt samt at lederne understøttes bedst muligt i at kunne varetage opgaven 
og kulturforandringen. Både strategi 2025 og den nye stillingsstruktur skærper fokus på karriereudvikling 
af forskere på alle niveauer. Det anbefales, at den ledelsesmæssige indsats tænkes i sammenhæng på tværs 
af stillingsniveauer, og at UFFE drøfter punkt 3) a-c på et kommende møde. Dette med henblik på konkre-
tisere den fremtidige ledelsesmæssige opgave samt udarbejde en konkret plan for videreudviklingen af den 
ledelsesunderstøttende indsats.

Proces for indlejring af karriereudviklingsprogram for yngre forskere i tidsbegrænsede an-
sættelser
Forslag til karriereudviklingsprogram for yngre forsker med midlertidige ansættelser forelægges Universi-
tetsledelsen til vedtagelse på et møde i maj.

Økonomiske konsekvenser

Kursuspulje (eksternt køb af projektledelseskursus, og f.eks. kursus i ledelse og organi-
sation og teamarbejde samt virksomheds- og innovationsaktiviteter). Kursusudbuddet 
koordineres med AU HR. Ingen AU fællesadministrative enheder betales for at udbyde 
kurser.

300.000

Vitae medlemskab (fra ultimo 2022) 28.000

AU Junior Researcher Association 50.000

2 årsværk 1.300.000

 I alt, årligt driftsomkostninger
           
1.678.000 

Budgettet udmøntes i to årsværk og udgifter til kursuspulje, JRA og Vitae. 
Et årsværk til udvikling af kursusportefølje og afholdelse af workshops og aktiviteter tilpasset fagmiljøer-
nes behov for karriere- og kompetenceudvikling af yngre forskere. Kommunikation og aktivitetsunderstøt-
telse, inkl. hjemmeside, nyhedsbrev m.v. 
Et årsværk til JR karrierevejledning, karrieremesse, aftagerpanel, oplæg vedr. karrierevejledning, mentor-
program.
HR kompenseres ikke for de faglige ydelser.

Kommunikation

Beslutning kommunikeres til styregruppen for JRDP, Talentudviklingsafdelingen, AU HR, AU Career PhD 
& JR, Junior Researcher Association og til Universitetsledelsen samt sekretariat.

Sagsbehandler

Stine Birk Kristensen, Talentudviklingsenheden.
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Involvering

AU HR, AU Career PhD & JR og Talentudviklingsenheden har bidraget til udviklingen af vedhæftede for-
slag.
Styregruppen for JRDP og Junior Researcher Association har løbende været inddraget i udviklingen og er 
orienteret om processen.

Tidsfrist

31. december 2020 udløber eksisterende karriereudviklingstilbud til yngre forskere med udløbet af pilot-
projektet JRDP.

Bilag

Bilag 1: Flowchart over den yngre forskers vej ind i karriereudviklingsforløb
Bilag 2: Oplæg til karriereudviklingsprogram for yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger på AU.

Link til JRDP: https://talent.au.dk

https://talent.au.dk/


Flowchart: Den midlertidigt ansatte, yngre forskers vej ind i et karriereudviklingsforløb
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Bilag 2

Forslag til karriereudviklingsprogram for yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger på AU

Dette notat beskriver forslag til karriereudviklingsprogram for yngre forskere i tidsbegrænsede 
ansættelser på AU. Det tager udgangspunkt i AU’s egne erfaringer med Junior Researcher 
Development Programme (JRDP) samt de seneste nationale og europæiske anbefalinger på 
området.

Notatet starter med baggrunden for arbejdet med karriereudviklingsprogrammet JRDP siden 2017 
og en anbefaling til at fortsætte programmet, når det udløber efter 2020. Dette underbygges ved at 
præsentere de primære erfaringer fra pilotprojektet JRDP, og kigge på anbefalingerne fra to 
rapporter om karriereperspektiver for yngre forskere; en på national og en på europæisk plan. 
Dernæst præsenteres de primære behov, der skal imødekommes for at forbedre karriereudsigterne 
for yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger. Notatet afsluttes med at give to eksempler på 
lignende karriereprogrammer fra to europæiske universiteter.

Notatet er udarbejdet af Vibeke Broe, AU Career PhD & JR og Stine Birk Kristensen, 
Talentudviklingsenheden.

Indhold:

1. Baggrund
2. Anbefalinger til fortsættelse af karriereudviklingsprogram for yngre forskere i 

tidsbegrænsede stillinger.
3. Erfaringer med pilotprojekt på AU: Junior Researcher Development Programme.
4. LERU’s og DFiR’s anbefalinger for karriereudvikling for yngre forskere.
5. Hvad skal imødekommes for at forbedre karriereveje for yngre forskere i tidsbegrænsede 

stillinger?
6. Eksempler på karriereprogrammer på anerkendte internationale universiteter.
7. Links til rapporter og andre karriereprogrammer.

1. Baggrund

Med det stigende antal ph.d.er og postdocs er en fastansættelse som forsker på et universitet ikke 
længere et selvfølgeligt udkomme af en påbegyndt forskerkarriere. Det er derfor vigtigt med tidlig 
karriereafklaring for yngre forskere i tidsbegrænsede ansættelser.

I Strategien 2025 adresserer AU dette ansvar via indsatsen ”Forskerkarriereudvikling”. En af 
delmålene på området er at evaluere Junior Researcher Development Programme (JRDP) og 
udarbejdelse af plan for det videre forløb, når JRDP udløber efter 2020.

Med den indsats er AU på forkant med den aktuelle samfundsdebat om karrierevilkår og trivsel hos 
yngre forskere. Den nye stillingsstruktur for videnskabeligt personale, DFiR’s anbefalinger fra 2019 
(Karrierer i Forskningen) samt LERU’s anbefalinger fra 2018 (Delivering talent) anbefaler alle, at 
universiteterne synliggør karriereperspektiverne og skaber en kultur med løbende drøftelse af 
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karriereveje og muligheder i de forskellige sektorer med et særligt fokus på yngre forskere i 
tidsbegrænsede stillinger.

2. Anbefalinger til fortsættelse af karriereudviklingsprogram for yngre forskere i 
tidsbegrænsede stillinger

Med JRDP har AU haft et karriereprogram for yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger i perioden 
2017-20. Det vurderes, at JRDP imødekommer de identificerede behov via de aktiviteter, der 
udbydes i dag tilrettet de anbefalinger, der er fremkommet via pilotprojektperioden.

 Det anbefales derfor, at karriereudviklingsprogrammet JRDP indlejres, så der fortsat er en 
indsats rettet mod understøttelsen af yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger i at arbejde 
strategisk med egen karriereudvikling, og at denne indlejring sker på tværs af fakulteter, 
således at der sikres lige karriereudviklingsmuligheder for alle. 

Erfaringen med JRDP viser, at for at imødese målgruppen, skal karrierevejledningen rettes mod 
både en karriere i akademia og på tværs af sektorer. Ligeledes er erfaringen, at udbuddet af 
aktiviteter bør øges for at imødekomme fagmiljøernes behov, og for at karriereprogrammet kan 
dække det spektrum af kompetencer, der anbefales på europæisk plan, både i forbindelse med 
kursusudbud og efterspørgslen på workshops og events. Dette vil give mulighed for skræddersyede 
kurser og karriereudviklingsaktiviteter udviklet i samarbejde med fagmiljøernes behov. JRDP følger 
anbefalingerne fra Vitae Researcher Development Framework til  kompetenceudviklingsområder.[1]

 Det anbefales derfor, at workshops og andre kompetence- og karriereudviklende aktiviteter 
gives kapacitet til, at de kan tilpasses fagmiljøernes behov. Ligeledes anbefales det, at 
karrierevejlednings- og mentortilbuddet fortsættes og skaleres til at imødekomme det 
forventede behov, og at kursusprogrammet, online-værktøjer, Junior Researcher Association 
og hjemmeside med karrierespor fortsætter med mindre tilpasninger. Dette betyder, at der 
afsættes to årsværk til at imødekomme de identificerede behov.

Aktiviteterne skal sikre, at den yngre forsker har mulighed for at sammensætte et individuelt 
karriereudviklingsforløb rettet mod en karriere på det brede arbejdsmarked, herunder også opstart af 
egen virksomhed.

Det er ligeledes erfaringen fra JRDP, at det er vigtigt at institutledelsen tager et ansvar for karriere- 
og kompetenceudvikling af den yngre forsker, for at denne kan arbejde strategisk med egen 
karriereudvikling (som beskrevet nedenfor i niveau 1).

 Det anbefales derfor, at der i regi af UFFE arbejdes med en indsats rettet mod understøttelse 
af institutledelsen/forskningslederne i at løfte opgaven med karriereafklaring og den yngre 
forskers fortsatte karriereudvikling.

[1] Vitae er den ledende organisation inden for forskerkarriereudvikling. Deres Researcher 
Development Framework anvendes på europæiske plan til karriere- og kompetenceudvikling for 
universitetsansatte forskere, inkl. på AU, som har et Vitae-medlemskab.
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3. Erfaringer fra pilotprojekt på AU: Junior Researcher Development Programme (JRDP)

Indtil 31. december 2020 kører AU karriereudviklingsprogrammet JRDP som et pilotprojekt for 
yngre forskere. JRDP blev iværksat for at imødekomme den voksende usikkerhed i 
karriereperspektivet for yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger. Med JRDP var det ønsket at 
nedbringe det psykiske pres, der følger et usikkert karriereperspektiv samt at styrke målgruppens 
bevidsthed om egne kompetencer ved at tilbyde mulighed for karriereudvikling. Et andet mål var at 
gøre de yngre forskere til gode ambassadører for AU ved at arbejde med karriereparathed til et 
arbejdsmarked, der går på tværs af sektorer. 

JRDP har siden 2017 tilbudt yngre forskere karrierevejledning og -workshops, mentorprogram og 
kompetenceudviklende kurser og redskaber. Samtidig har projektet synliggjort karriereveje og 
muligheder, både den velkendte akademiske karrierevej og med særlig vægt på et arbejdsmarked på 
tværs af sektorer. Ligeledes har projektet understøttet målgruppens profil og netværk på tværs af 
fakulteter via oprettelsen af Junior Researcher Association

Målgruppen udgøres af ca. 1000 yngre forskere, og der har været 500 tilmeldinger til det samlede 
udbud af arrangementer i 2019 (se evalueringen af JRDP fra foråret 2020 for nærmere data). 

Baseret på evalueringen kan uddrages følgende erfaringer:

1. Yngre forskere ser fortsat akademia som deres primære karrierevej
Det er erfaringen fra JRDP, at de yngre forskere forventer at blive i akademia. Dette grunder 
i et personligt ønske, men også i en stærk kultur på universitetet omkring karriereveje.  
Derfor er mange yngre forskere ikke afklaret omkring et sektorskifte, når de opsøger 
karrierevejledningen. For at ramme målgruppens behov, skal et karriereprogram derfor 
kunne understøtte den yngre forskers strategisk karriereudvikling uanset det primære 
karriereønske.

2.  Behov for tydeligere karriereveje
Det er erfaringen, at det skaber stor frustration hos målgruppen, når karriereveje er 
ugennemsigtige og usikre, og at mange yngre forskere mangler viden om, hvilke andre 
karrieremuligheder, der findes på tværs af sektorer. Erfaringen viser også, at noget af den 
usikkerhed kan imødekommes via tydeliggørelse af karriereveje samt tilbud om 
karrierevejledning fra vejledere med viden om karriere på tværs af sektorer.

3. Mange yngre forskere har vanskeligt ved at se deres kompetencer i et ikke-akademisk lys
Erfaringen viser, at der er brug for mere viden om og vejledning i, hvordan kompetencer 
opnået via en akademisk ansættelse, kan bruges i andre sektorer.

4. Der er stor forskel på, hvad der tilbydes yngre forskere på AU
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Erfaringen viser, at der er stor forskel på, om der lokalt i organisationen tilbydes 
karriereudviklingssamtaler og aktiviteter for de yngre forskere i tidsbegrænsede ansættelser 
alt efter hvor på AU, de er ansat. 

5. Institutlederen/Forskningslederen er central i karriereudviklingen og skal opfordre til 
engagement
Erfaringen viser, at for at arbejde strategisk med egen karriereudvikling skal 
institutlederen/forskningslederen billige og understøtte dette. Det er ligeledes erfaringen, at 
der i mange fagmiljøer mangler åbenhed og viden omkring karriereperspektiv og om, hvad 
den yngre forsker selv kan gøre, for at udvide karriereperspektivet til andre sektorer.

4. LERU’s og DFiR’s anbefalinger for karriereudvikling for yngre forskere: 

I 2018 udkom LERU i rapporten ”Delivering Talent: Careers of Researchers Inside and Outside 
Academia” som fokuserer på, hvordan universiteterne kan forbedre karriereudsigterne for yngre 
forskere. Rapporten understøtter i vid udstrækning erfaringen fra JRDP.

LERU-universiteterne lokaliserer to barrierer for at forbedre yngre forskeres karriereveje:

1. De yngre forskeres egen forståelse af, hvordan deres kompetenceprofil kan bidrage til det 
omgivende arbejdsmarked,

2. Sektormobilitet kan styrke attraktive og synlige karriereveje for yngre forskere, men 
båndene mellem sektorerne er ikke tilstrækkeligt knyttet, og mobiliteten mellem sektorer 
kan styrkes.

Rapporten kommer med en række anbefalinger opsummeret i syv overskrifter, hvor af fem har 
relevans for yngre forskere.

1. Forskere skal uddannes til at varetage en bred vifte af roller i samfundet.
2. Ændret perspektiv fra en lige strenget universitetskarriere til et karriereperspektiv rettet mod 

forskellige karrierespor i andre sektorer. 
3. Styrkelse af de mekanismer, der leder yngre forskere til et karriereskift fra akademia til en 

karrierevej i det øvrige samfundet.
4. Universiteter og vejledere skal styrke karriereunderstøttelsen.
5. Forskningsstakholders skal stå sammen om at understøtte yngre forskeres karriereveje.

I 2019 udkom DFiR rapporten ”Karrierer i forskningen” som fokuserer på, hvad der kan gøres for at 
imødekomme de ændrede karriereudsigter, som særligt yngre forskere står overfor, og derigennem 
medvirke til at opretholde kvaliteten af dansk forskning. Rapporten imødekommer i vid 
udstrækning erfaring fra JRDP.

DFiR lokaliserer to hovedproblemstillinger for at forbedre forskerkarriereveje:

1. Der er i dag langt flere medarbejdere, der arbejder med forskning i erhvervslivet end på 
universiteterne.

2. Der er opstået uhensigtsmæssigheder i universiteternes karriereveje.
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Rapporten kommer med seks anbefalinger, hvor af to har relevans for yngre forskeres karrieveje 
(Karrierer i forskning, 2019, s. 5-10).

1. Karrierevejledning af yngre forskere bør i højere grad rettes mod ansættelse i erhvervslivet.
2. Rekrutter bredt, åbent og internationalt.

5. Hvad skal imødekommes for at forbedre karriereveje for yngre forskere i tidsbegrænsede 
stillinger?

Nedenstående tager udgangspunkt i den yngre forskers behov og deres vej ind i et 
karriereudviklingsprogram. Vejen er inddelt i fire trin, som hver dækker et behov (flowchart, bilag 
1). Behovene er lokaliseret via erfaringerne med JRDP, anbefalingerne fra LERU og DFiR-
rapporterne samt sammenligning med karriereprogrammer for yngre forskere på andre europæiske 
universiteter. De fire hovedbehov er opstillet således, at de illustrerer fire forskellige niveauer, hvor 
der bør udvikles indsatser for at imødekomme målgruppens behov.

Niveau 1: Universitetet og forskningsledere skal styrke kulturen omkring karriereudvikling.

Yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger har brug for information og opfordring for at indtænke 
karriereudvikling løbende i ansættelsesperioden. Der er brug for tydelighed fra ledelsen i forhold til 
det ansvar, man som institutleder/forskningsleder har overfor yngre forskere i tidsbegrænsede 
ansættelser.

Ledelsen skal medvirke til at skabe en kultur, hvor yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger 
arbejder strategisk med egen karriere og orienterer sig bredt i forhold til karrieremuligheder i alle 
sektorer. Det er derfor vigtigt, at institutlederen/forskningslederen understøtter karriereudviklingen 
med en forståelse af, at karriereveje kan række udover akademia.

Det foreslås, at følgende imødekommes i et karriereudviklingsprogram:

1. Ledelsen skal tydeliggøre karriereperspektivet, og være åben om, at mange yngre forskeres 
videre karriere er i andre sektorer end på universitetet.

2. Institutleder/Forskningslederen skal tage en forventningsafklarende samtale og være i dialog 
med den yngre forsker om karriere- og kompetenceudvikling.

3. Ledelsen skal allokere tid i løbet af den yngre forskers midlertidige ansættelse til 
karriereudvikling. 

4. Ledelsen skal understøtte en kultur, hvor de midlertidigt ansattes kompetencer sættes i 
relation til det brede arbejdsmarked.

Niveau 2. Skifte i perspektiv fra en universitetskarriere til en karriere i andre sektorer.

En af udfordringerne lokaliseret i LERU og DFiR rapporterne, og som også kendes fra JRDP, er, at 
yngre forskere tøver med at skifte perspektiv fra en universitetskarriere til en karriere i en anden 
sektor. Samtidig er det erfaringen fra JRDP, at den karriereunderstøttelse, den yngre forsker får fra 
institutleder/forskningsleder, hovedsagligt understøtter en karriere i akademia. Det er derfor vigtigt 
med større synlighed, åbenhed og viden omkring alternative karriereveje og udviklingsmuligheder. 
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Dette skal være med til at ændre den kulturelle bias, som gør, at unge forskere tøver med at kigge 
videre end til en akademisk karriere.

Det foreslås, at følgende imødekommes i et karriereudviklingsprogram:

1. Synlighed og åbenhed omkring karriereperspektiv både på et universitet og på tværs af 
sektorer.

2. Legitimering af og opmuntring til at bruge tid på at arbejde strategisk med egen 
karriereudvikling.

3. Behov for karrierevejleder med viden om arbejdsmarkedet uden for universitetet.
4. Styrkelse af dialog med alumner og netværk på det brede arbejdsmarked, som kan inspirere 

og danne forbilledlige karriereveje i sektorer ud over universitetet.

Niveau 3: Yngre forskere skal have mulighed for kompetenceudvikling rettet mod forskelligartede 
roller i samfundet.

Yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger har en stærk kompetenceprofil, men det er erfaringen fra 
JRDP, at de ofte er usikre på, hvordan kompetencerne kan anvendes uden for akademia. Der er 
derfor behov for at styrke den yngre forskeres kompetencebevidsthed igennem tilbud om 
kompetenceudvikling, som supplement til de kompetencer, der opnås via forskningsansættelsen. 
Samtidig er der derfor behov for at styrke dialogen med aftagergruppen om yngre forskeres 
kompetenceprofil og aftagergruppens efterspørgsel. Formålet er at styrke den yngre forskers 
karriereprofil i retning af andre sektorer.

Det foreslås, at følgende imødekommes i et karriereudviklingsprogram:

1. Styrke yngre forskeres kompetencebevidsthed og profil.
2. Forbedre rammerne for, at yngre forskere er rustet til at søge stillinger uden for universitetet.
3. Styrke rammerne for, at yngre forskere er rustet til at starte sin egen virksomhed.
4. Styrke dialogen med aftagergrupper (arbejdsgivere uden for universitetet) om 

kompetencebehov og profil.

Niveau 4: Styrke synligheden af forskelligartede karriereveje og de mekanismer, der kan føre dertil.

Færre yngre forskere ender i en fast stilling i akademia og flere skal bevæge sig til andre sektorer. 
Universitetet bør understøtte og legitimere den bevægelse ved at tydeliggøre karriereveje og 
understøtte de yngre forsker i at se nye mulighederne i deres kompetenceprofil.

Det foreslås, at følgende imødekommes i et karriereudviklingsprogram:

1. Tydeliggørelse af karriereveje på tværs af sektorer og mulighed for individuel 
karrierevejledning.

2. Styrket dialog med aftagergrupperne om tydeliggørelse af karriereveje for forskere i 
erhvervslivet og ved opstart af egen virksomhed.

3. Styrkelse af mentorprogram med mentorer hentet fra industrien, og det øvrige private 
arbejdsmarked.
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6. Eksempler på karriereprogrammer på anerkendte internationale universiteter:

Flere internationale universiteter har i dag et karriereprogram for yngre forskere i tidsbegrænsede 
stillinger. To eksempler kan hentes fra KU Leuven og Kings College.

KU Leuven 
Karrierecenteret Youreca, på KU Leuven har til formål at adressere de specielle karriereforhold, der 
gælder for yngre forskere (ph.d., postdoc, tenture track):

Centeret tilbyder:

1. Karrierevejledning (individuel vejledning, online karriereværktøjer, workshops).
2. Information om karriereveje på det brede arbejdsmarked.
3. Kurser i kompetenceudvikling (nogle udbydes i fagmiljøer andre centralt fra).

Kings College
Centre for Research Staff Development understøtter karriereudviklingen til medarbejdere i 
tidsbegrænsede stillinger inden for forskning. Tilbuddet er til forskere over ph.d.-niveau.

Centeret tilbyder:

1. Karrierevejledning (individuel vejledning, workshops)
2. Kursusprogram 
3. Junior Researcher netværk og komite på tværs af fakulteter og fagområder.

Links til baggrundsmateriale:

Aarhus Universitet, Junior Researcher Development Programme: https://talent.au.dk/junior-
researcher-development-programme/

DFiR, Karrierer i forskningen, 2019: https://ufm.dk/publikationer/2019/karrierer-i-forskningen

Kings College, Centre for Research Staff Development: 
https://www.kcl.ac.uk/research/support/professional-development/centre-for-research-staff-
development

LERU, Delivering Talent, 2018: https://www.leru.org/news/delivering-talent-careers-of-researchers-
inside-and-outside-academia

KU Leuven, YOURECA: https://www.kuleuven.be/personeel/careercenter/youreca-career-
center/yourecaENG/indexeng

Vitae: https://www.vitae.ac.uk/
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Marie Curie Master Class 2020

Indstilling
Det indstilles, 

 at de allokerede midler til Marie Curie Master Class kan bruges til at invitere kandidater-
ne individuelt før deadline i september 2020 – alternativt benyttes af fakulteterne til at 
styrke onlineindsatsen med kompetenceudvikling af de involverede AU-medarbejdere.

Sagen
På grund af den nuværende situation har FSE udarbejdet forslag om at afholde Master Class online i 
år (jf. mail fra Christina Dahl, se nederst). Fakulteterne arbejder derfor videre ud fra denne plan.
UFFE har allokeret 100.000 til hvert fakultet til afholdelse af master class. Eftersom den nu afholdes 
virtuelt er der ingen direkte udgifter (til rejser, forplejning mv), men arbejdsindsatsen består for 
fakulteterne.

Arts/BSS, Nat/Tech og HE efterlyser mulighed for at invitere kandidater individuelt inden ansøg-
ningsfristen i september. Disse besøg vil ikke involvere ekstra tiltag fra FSE’s side, men udelukkende 
være et tilbud til kandidat og vejleder om at få lejlighed til sammen at arbejde fysisk på ansøgningen 
et par dage. 
Alternativt, hvis grænsekrydsning stadig er besværliggjort af pandemien kan de involverede AC og 
VIP-ansatte samles til kompetenceudvikling. Såfremt det bliver muligt at invitere kandidaterne på 
besøg individuelt vil midlerne skulle bruges til at dække udgifter til flybillet, hotel og forplejning.
 
Det indstilles derfor, at Arts/BSS, Nat/Tech og HE får mulighed for at benytte de allokerede midler 
fra UFFE til formålet trods de ændrede omstændigheder.

Proces på fakulteterne

Arts/BSS
Arts og BSS havde deadline d. 20. marts på at indstille kandidater. Den deadline er nu udvidet til d. 
17. april. Arts har indtil videre modtaget 18 ansøgninger og BSS 3. Der er skrevet til alle kandidater og 
vejledere og oplyst om, at master class vil blive afholdt virtuelt. Arts og BSS vil gerne invitere kandi-
daterne individuelt til at mødes med vejleder inden ansøgningsdeadline.
 
Health
Health havde deadline den 15. marts, og ved fristens udløb var der modtaget 10 ansøgninger. Ansøg-
ningerne blev drøftet på et virtuelt møde i HE Forskningsforum den 23. marts. Det blev besluttet at 
invitere alle 10 ansøgere/vejledere med til masterclassen, ligesom HE Forskningsforum ved samme 
møde gav opbakning til FSE om at afholde en virtuel masterclass. Alle ansøgere/vejledere har modta-
get en invitation med oplysninger om, at FSE vil kontakte dem, når der er udarbejdet et koncept for 
den virtuelle masterclass.
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Nat/Tech
Nat/Tech-institutterne havde deadline for ansøgninger 29. januar, hvorefter institutternes forsk-
ningsudvalg hver især gennemgik de indkomne ansøgninger og vurderede om ansøgningerne opfyld-
te kravene for deltagelse i Nat/Tech Master Class. I slutningen af februar modtog Nat/Tech styre-
gruppen for Marie Curie Master Class indstillinger på de ansøgere, som institutternes forskningsud-
valg har fundet kvalificerede til deltagelse. Disse blev herefter gennemgået af styregruppen og alle de 
indstillede kandidater (33) blev inviteret. Af disse bor 7 allerede i Danmark. Fredag d. 27. marts blev 
institutternes koordinatorer for Marie Curie Master Class bedt om at meddele kandidaterne, at den 
fysiske Master Class er aflyst og at den bliver erstattet med en online version. Nat og Tech vil fortsat 
gerne invitere kandidaterne til et fysisk møde på instituttet, hvis det bliver muligt inden deadline.

Bilag
Fra: Christina Dahl <chridahl@au.dk> 
Sendt: 23. marts 2020 12:45
Emne: Plan B for MSCA Master Classes 2020

Kære alle
 I kraft af den nuværende situation har FSE udarbejdet en Plan B, som muliggør, at dette års Master Clas-
ses kan afholdes virtuelt og dermed i en lidt anden form en tidligere. De kommende uger vil FSE’s ansøg-
ningsteams pba. det eksisterende undervisningsmateriale i samarbejde udvikle et virtuelt koncept, som 
vil indeholde følgende elementer:
 

1. Undervisningsmateriale i form af et antal korte videoer (5-10 min.) med fokus på en introduk-
tion til MSCA IF instrumentet samt særligt relevante dele af ansøgningen og ansøgningsproces-
sen. 

2. Derudover vil der efterfølgende kunne udleveres yderligere understøttende materiale (herunder 
Annotated template og deltaljerede powerpoint præsentationer) til ansøgerne.

3. Tilbud om en individuel Skype samtale med en fundingrådgiver (indenfor fastsatte slot-tider)
4. Tilbud om to gennemlæsninger (indenfor fastsatte slot-tider)

I er velkomne til at komme med såvel kommentarer som spørgsmål til ovenstående.
Da det vil være tidskrævende for FSE både at skulle forberede den oprindelige Plan A og en ny Plan B, vil 
vi gerne opfordre til, at dette års koncept/program for MSCA Master Classes allerede nu besluttes æn-
dret til Plan B. Det håber vi, at der er være forståelse for på fakulteterne, og vi ser frem til at høre fra jer i 
den sammenhæng. 

mailto:chridahl@au.dk
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Emne

Normer for rekruttering – opfølgning 2019

Resumé

Normer for rekruttering blev vedtaget i 2018.
 Den første opfølgning blev gennemført på 2018-data. Nu er opfølgning 2019 gennemført. 
Udvalget bedes kommentere resultaterne, inden materialet fremsendes til universitetsledelsen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget:
 drøfter opfølgning 2019, herunder udviklingen siden 2018
 kommer med eventuelle anbefalinger til universitetsledelsen

Sagsfremstilling

Baggrund
Universitetsledelsen vedtog i 2018 Normer for rekruttering af fastansat videnskabeligt personale. 
Den første opfølgning skete på 2018-data, og den tjener samtidig som en baseline-måling.
Opfølgningen laves på AU-niveau (bilag 1) og fakultetsniveau (bilag 2-5). 

Data fra Natural Sciences og Technical Sciences præsenteres samlet. Det skyldes, at data stammer fra to 
rekrutteringssystemer (PXS som nu er udgået) og Emply Hire. Det har ikke umiddelbart været muligt at 
opdele data fra PXS på de to fakulteter.    

Datagrundlag
Der opgøres på følgende stillingskategorier: professor, lektor og tenure track.

 Antal ansøgere pr. opslag
 Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag, herunder

- Andel kvindelige kvalificerede ansøgere 
- Andel internationale kvalificerede ansøgere

 Ansat opgjort som m/k og DK/internationale 

I forbindelse med opfølgning 2018 blev det efterspurgt, at der fremover også opgøres:
 interne/eksterne ansøgere
 brug af shortlistning
 brug af genopslag

I opfølgning 2019 er medtaget data om shortlistning. 
Hvad angår interne/eksterne ansøgere og genopslag. vil dette først vil være mulig med opfølgning 2020, 
hvor al data vil stamme fra rekrutteringssystemet Emply Hire.  Som nævnt ovenfor stammer en del data i 
opfølgning 2019 fra det nu udgåede rekrutteringssystem PXS, som ikke indeholder de efterspurgte oplys-
ninger).  
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Drøftelse
Opfølgningen kan bl.a. give anledning til at drøfte, om der er en tilfredsstillende udvikling i: 

 Antal ansøgere
 Antal kvalificerede ansøgere
 Andel kvindelige kvalificerede ansøgere
 Andel internationale kvalificerede ansøgere
 Andel kvinder og internationale ansøgere, der indgår ansættelseskontrakt 

Den videre proces
Efter drøftelsen i UFFE sendes materialet til universitetsledelsen (29. april 2020), hvorefter det sendes til 
orientering i de akademiske råd. 

Økonomiske konsekvenser

-

Kommunikation

-

Sagsbehandler

Inge Liengaard, Universitetsledelsens stab

Involvering

AU HR har leveret data, og materialet har været til kommentering hos HR-cheferne.

Tidsfrist

- 

Bilag

Bilag 1: Opfølgning 2019 – AU
Bilag 2: Opfølgning 2019 – Arts
Bilag 3: Opfølgning 2019 – Aarhus BSS
Bilag 4: Opfølgning 2019 – Health
Bilag 5: Opfølgning 2019 – Natural Sciences and Technical Sciences



AU: Normer for rekruttering – Opfølgning 2019  

Definition Resultater 

 
Normer for rekruttering vedrører rekruttering af fastansatte  

videnskabelige medarbejdere.  

’Fastansættelse’ defineres som ’varigt’ ansatte.  

Der opgøres på følgende stillingskategorier/typer: 
Stillingskategori Stillingstyper 

Professor 111 Professor 

114 Professor MSO 

116 Statsobducent 

311 Klinisk Professor 

Lektor 121 Lektor 

124 Seniorforsker 

126 Vicestatsobducent 

128 Senior rådgiver 

Tenure track 

 

130 Tenure track forsker 

132 Tenure track adjunkt 

 
Følgende nøgletal opgøres 

Ansøgere  Antal ansøgere pr. opslag (opdelt på 1, 2-3, 

4-10, 11-25, 26-40 og 41+ ansøgere)  

 

Kvalificerede  

ansøgere*  

 

 

 Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag 

(opdelt på 1, 2-3, 4-10, 11-25, 26-40 og 41+ 

ansøgere)  

 Andel kvindelige kvalificerede ansøgere pr. 

opslag 

 Andel internationale kvalificerede ansøgere 

pr. opslag 

 Andel shortlistede pr. stillingskategori  

 

Ansatte   Ansatte m/k 

 Ansatte DK/internationale 

 

* Kvalificeret” er defineret som ”vurderet kvalificeret af bedømmelsesudvalg”. 

Såfremt der benyttes shortlistning, forstås ’kvalificeret’ som kvalificerede ansøgere 
blandt de shortlistede. 

 

 
Udvikling 2018-2019 

 
Professor 2018 2019 

 

Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 25% 32% 
 

Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger 42% 28% 
 

Andel kvinder ansat 42% 29%  

Andel internationale ansat 26% 29%  

 

Lektor 2018 2019 
 

Opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 54% 65% 
 

Opslag med 1 kvalificeret ansøger 21% 9% 
 

Andel kvinder ansat 31% 42% 
 

Andel internationale ansat 42% 62% 
 

 

Tenure track 2018 2019 
 

Opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 68% 73% 
 

Opslag med 1 kvalificeret ansøger 6% 18%  

Andel kvinder ansat 33% 41% 
 

Andel internationale ansat 72% 65% 
 

 
Tendenser 

 Der er sket en stigning i andelen af stillingsopslag, hvor der er 4+ kvalificerede ansøgere.  Dette gælder alle tre 

stillingskategorier. Stigningen er på 5-9%-point. 

 Der har været et fald i andelen af stillingsopslag, hvor der er 1 kvalificeret ansøger. Dette gælder alle tre 

stillingskategorier. Faldet er på 12-14%-point. 

 Der er sket en stigning i andel kvinder, som får ansættelse som lektor eller på tenure track. Stigningen er på 8-11%-

point. Der er sket et fald i andel kvinder, har er blevet ansat som professor. Faldet er på 13%-point. 

 Der er sket en stigning i andel internationale ansat, som er blevet ansat som professor og lektor. Stigningen er størst på 

lektor-niveau. Her er en fremgang på 20%-point. Der er en tilbagegang på tenure track-niveau. Faldet er på 7 %-point.  
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Resultater (fortsat)   

 

Normer for rekruttering kan bidrage til at sikre mere diversitet i 

rekrutteringsprocesserne; både hvad angår køn og internationalisering.  

 

Figuren til højre viser fordelingen m/k 2019 hen over rekrutteringsprocessen. Det 

fremgår, at: 

 På tenure track- og lektor-niveau stiger andelen af kvinder fra ’Kvalificeret 

ansøger’ til ’Ansat’ med hhv. 15% og 17%. 

 På professor-niveau er andelen af kvinder fra ’Ansøger’ til ’Ansat’ stort det 

uændret. Andelen svarer i store træk til den eksisterende bestand.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuren til højre viser fordelingen DK/international 2019 hen over 

rekrutteringsprocessen. Det fremgår bl.a., at 

 Andelen af internationale ansøgere falder for hvert trin i rekrutteringsprocessen 

(’ansøger’ – ’kvalificeret ansøger’ – ’ansat’). Det gælder uanset stillingskategori.  

 

 

Fordeling m/k ved tenure track-, lektor- og professoropslag 

 
Det bemærkes, at ved 25 ud af 1505 ansøgere er køn ikke kendt: De indgår derfor ikke ovenstående tabel. 

Ligeledes er der 1 kvali f iceret ansøger ud af i alt 685 kvalif icerede ansøgere, hvor køn ikke er kendt. Denne 

indgår heller ikke.  

 

 

Fordeling DK/international ved tenure track-, lektor- og professoropslag 
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Professor: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag  
(58 opslag) 

 

Figur 3: Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag  

 

Professor: Kvalificerede ansøgere  
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere  
pr. opslag (55 opslag) 

 

 

Figur 4: Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag  

 
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale 

kvalificerede ansøgere fremstår alene med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

Professor: Ansatte 
Figur 5:  Fordeling m/k på det samlede antal kvalificerede 
ansøgere, og de der får tilbudt ansættelse (82 i alt) 
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Lektor: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Figur 1:Antal ansøgere pr. opslag (52 opslag) 

 

Figur 3: Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

 
Figur 4: Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag  

 
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale 

kvalificerede ansøgere fremstår alene med et tal. Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

Lektor: Kvalificerede ansøgere 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag  
(48 opslag) 

 

Lektor: Ansatte 
 
Figur 5: Fordeling m/k på det samlede antal kvalificerede  
ansøgere og de der får tilbudt ansættelse (67 i alt) 
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Tenure track: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (12 opslag) 

 

Figur 3:  Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

 
Figur 4:  Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

 
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale 

kvalificerede ansøgere fremstår alene med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

Tenure Track: Kvalificerede ansøgere 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag (11 
opslag) 

 

Tenure track: Ansatte 
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Figur 5: Fordeling m/k på det samlede antal kvalificerede 
ansøgere og de der får tilbudt ansættelse (17 i alt) 

 

Figur 6: Fordeling DK/internationale på det samlede antal 
ansøgere og de der får tilbudt ansættelse 
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Shortlistning Tekniske bemærkninger 

 
Shortlistning fremstilles ikke på AU-niveau, fordi 

fakulteternes praksis er så forskelligartet.  

 

 

 

 Data til opfølgning på ”Normer for rekruttering” i 2019 kommer fra AU’s to rekrutteringssystemer (PeopleXs og Emply Hire). 

Rekrutteringssystemerne indeholder data for alle varige stillinger. Såfremt en AU-medarbejder med varig eller tidsbegrænset 

ansættelse søger en ny stilling eller ansættes i en ny stilling via rekrutteringssystemerne, indgår oplysningerne i datasættet.  

 Der opgøres også ny-ansættelser i forbindelse med opfølgning på ”Handleplan for flere kvinder i forskning”. Her stammer data fra 

AU’s personalesystem (AUHRA). AUHRA indeholder data på alle stillinger, der besættes – varige såvel som tidsbegrænsede. Det 

betyder, at de tal, der fremkommer i de to årlige opfølgninger ikke kan sammenstilles. Forskellige forhold kan desuden betyde, at 

medarbejderen ikke starter i den pågældende stilling. I mange tilfælde vil medarbejderen endvidere ikke starte i stillingen i det 

pågældende år, men først i det efterfølgende år.   

 Antallet af kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger på hele universitetet opgøres ved dataudtræk fra AU’s 

rekrutteringssystemer.  

 

Udvalgte bemærkninger for PeolpeXs-data 

 I dataudtrækket fra PeopleXs er data baseret på arkiverede stillinger, hvor den sidste opgaveopdatering er sket i perioden 1. januar 

2019 til 31. december 2019.  

 Faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere ’Ansættelsesform’ i forhold til ’Varig’. Professor MSO betragtes som varige 

stillinger.  

  I kolonnen ’Seneste workflow status KANDIDAT’ filtreres ’S0 Teknisk afslag’, ’S5+L6:S7 Afslag uden bedømmelse’, ’90 Ansættelse under 

færdiggørelse’ og ’00 Validering af ansøgning’ fra. 

 Kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere oplysningen ’Bedøm. resume’ i forhold til ’Qualified’.  

 Ansatte identificeres ved at filtrere oplysningen ’Seneste Workflow KANDIDAT’ i forhold til ’S9 Ansat’.  

 

Udvalgte bemærkninger for Emply Hire-data 

 HR-kuben anvendes til dataudtræk.  

 Nøgletallet HR-12 Antal lukkede rekrutteringsforløb i perioden anvendes. Perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 anvendes. 

 Faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere ’Varighed’ i forhold til ’Varig’. Eventuelle professor MSO-stillinger opgøres som 

varige.  

 ’Nej, midtvejsevaluering (Tenure Track)’ og ’Nej, lektorbedømmelse (Tenure Track)’ filtreres fra i ’Offentligt opslag’. 

 Shortlistning: Når et opslag oprettes i rekrutteringssystemet Emply Hure, skal man vælge om rekrutteringsprocessen skal afvikles som 

en shortlistningsproces eller en almindelig VIP proces. En shortlistningsproces indebærer, at ansættende leder sammen med 

ansættelsesudvalget og formand for bedømmelsesudvalget, udvælger ansøgere som de vurderer, er de mest relevante til at varetage 

den opslåede. stilling. De valgte kandidater er de eneste, som gennemgår en faglig bedømmelse af et samlet udvalg. De øvrige 

ansøgere får besked om, at de ikke er udvalgt til shortlisting og ikke modtage en bedømmelse (som de ellers ville have gjort under 

den almindelige proces.)  
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Arts: Normer for rekruttering – Opfølgning 2019 

Definition Resultater 

 
Normer for rekruttering vedrører rekruttering af fastansatte  

videnskabelige medarbejdere.  

’Fastansættelse’ defineres som ’varigt’ ansatte.  

Der opgøres på følgende stillingskategorier/typer: 
Stillingskategori Stillingstyper 

Professor 111 Professor 

114 Professor MSO 

Lektor 121 Lektor 

 
Følgende nøgletal opgøres 

Ansøgere  Antal ansøgere pr. opslag (opdelt på 1, 2-3, 

4-10, 11-25, 26-40 og 41+ ansøgere)  

 

Kvalificerede  

ansøgere*  

 

 

 Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag 

(opdelt på 1, 2-3, 4-10, 11-25, 26-40 og 41+ 

ansøgere)  

 Andel kvindelige kvalificerede ansøgere pr. 

opslag 

 Andel internationale kvalificerede ansøgere 

pr. opslag 

 Andel shortlistede pr. stillingskategori 

 

Ansatte   Ansatte m/k 

 Ansatte DK/internationale 

 
* Kvalificeret” er defineret som ”vurderet kvalificeret af bedømmelsesudvalg”. 
Såfremt der benyttes shortlistning, forstås ’kvalificeret’ som kvalificerede ansøgere 

blandt de shortlistede. 

 

 
Udvikling 2018-2019 

 
Professor 2018 2019 

 

Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 25% 64% 
 

Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger  33% 14% 
 

Andel kvinder ansat 50% 49%  
Andel internationale ansat 42% 24%  

 
Lektor 2018 2019 

 

Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 61% 64% 
 

Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger 11% 7% 
 

Andel kvinder ansat 48% 50% 
 

Andel internationale ansat 29% 36% 
 

 

 

 

Vurdering af 2019-resultat:   

   ikke tilfredsstillende resultat     

  delvist tilfredsstillende resultat   

   tilfredsstillende resultat 
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Professor: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Professor: Ansatte 

 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (15 opslag) 

 
 

 

 

Figur 3: Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

  
Figur 4: Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag  

  
 
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede med 

en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere fremstår alene med 

et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

 
 

 

Figur 5:  Fordeling m/k på det samlede antal 
kvalificerede ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt (25 i alt) 

 
 
 
Figur 6: Fordelingen DK/internationale på det 
samlede antal kvalificerede  
ansøgere og de der indgår ansættelseskontrakt 

 
 
 

Professor: Kvalificerede ansøgere 

 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag  
(14 opslag) 
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Lektor: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Lektor: Ansatte 

 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (14 opslag) 

 
 

 

Figur 3 Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

  
 
Figur 4: Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag  

  
 
 
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede 

med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere fremstår 

alene med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

 

 

Figur 5: Fordeling m/k på det samlede antal 
kvalificerede ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt (14 i alt) 

 
 
 
 
Figur 6:  Fordeling DK/internationale på det samlede 
antal kvalificerede ansøgere,  
og de der indgår ansættelseskontrakt 

 
 
 

Lektor: Kvalificerede ansøgere 

 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag  
(14 opslag) 
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Shortlistning Tekniske bemærkninger 

 
Figur 7: Shortlistning  
 

 

 
 Der er anvendt shortlistning ved 13 ud af 15 

professoropslag, og i alt 107 ud af 109 ansøgere 

er sendt til bedømmelse, svarende til gns. 8 pr. 

opslag. 
 Der er anvendt shortlistning ved 12 ud af 14 

lektoropslag, og i alt 167 ud af 196 ansøgere er 

sendt til bedømmelse, svarende til gns. 14 pr. 

opslag 
 

 

 

 

 Data til opfølgning på ”Normer for rekruttering” i 2019 kommer fra AU’s to rekrutteringssystemer (PeopleXs og Emply Hire). 

Rekrutteringssystemerne indeholder data for alle varige stillinger. Såfremt en AU-medarbejder med varig eller tidsbegrænset 

ansættelse søger en ny stilling eller ansættes i en ny stilling via rekrutteringssystemerne, indgår oplysningerne i datasættet.  

 Der opgøres også ny-ansættelser i forbindelse med opfølgning på ”Handleplan for flere kvinder i forskning”. Her stammer data 

fra AU’s personalesystem (AUHRA). AUHRA indeholder data på alle stillinger, der besættes – varige såvel som tidsbegrænsede. 

Det betyder, at de tal, der fremkommer i de to årlige opfølgninger ikke kan sammenstilles. Forskellige forhold kan desuden 

betyde, at medarbejderen ikke starter i den pågældende stilling. I mange tilfælde vil medarbejderen endvidere ikke starte i 

stillingen i det pågældende år, men først i det efterfølgende år.   

 Antallet af kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger på hele universitetet opgøres ved dataudtræk fra AU’s 

rekrutteringssystemer.  

 

Udvalgte bemærkninger for PeolpeXs-data 

 I dataudtrækket fra PeopleXs er data baseret på arkiverede stillinger, hvor den sidste opgaveopdatering er sket i perioden 1. 

januar 2019 til 31. december 2019.  

 Faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere ’Ansættelsesform’ i forhold til ’Varig’. Professor MSO betragtes som 

varige stillinger.  

  I kolonnen ’Seneste workflow status KANDIDAT’ filtreres ’S0 Teknisk afslag’, ’S5+L6:S7 Afslag uden bedømmelse’, ’90 Ansættelse 

under færdiggørelse’ og ’00 Validering af ansøgning’ fra. 

 Kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere oplysningen ’Bedøm. resume’ i forhold til 

’Qualified’.  

 Ansatte identificeres ved at filtrere oplysningen ’Seneste Workflow KANDIDAT’ i forhold til ’S9 Ansat’.  

 

Udvalgte bemærkninger for Emply Hire-data 

 HR-kuben anvendes til dataudtræk.  

 Nøgletallet HR-12 Antal lukkede rekrutteringsforløb i perioden anvendes. Perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 

anvendes. 

 Faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere ’Varighed’ i forhold til ’Varig’. Eventuelle professor MSO-stillinger 

opgøres som varige.  

 ’Nej, midtvejsevaluering (Tenure Track)’ og ’Nej, lektorbedømmelse (Tenure Track)’ filtreres fra i ’Offentligt opslag’. 

 Shortlistning: Når et opslag oprettes i rekrutteringssystemet Emply Hure, skal man vælge om rekrutteringsprocessen skal afvikles 

som en shortlistningsproces eller en almindelig VIP proces. En shortlistningsproces indebærer, at ansættende leder sammen 

med ansættelsesudvalget og formand for bedømmelsesudvalget, udvælger ansøgere som de vurderer, er de mest relevante til 

at varetage den opslåede. stilling. De valgte kandidater er de eneste, som gennemgår en faglig bedømmelse af et samlet 

udvalg. De øvrige ansøgere får besked om, at de ikke er udvalgt til shortlisting og ikke modtage en bedømmelse (som de ellers 

ville have gjort under den almindelige proces.)  
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Aarhus BSS: Normer for rekruttering – Opfølgning 2019 

Definition Resultater 

 
Normer for rekruttering vedrører rekruttering af fastansatte  

videnskabelige medarbejdere.  

’Fastansættelse’ defineres som ’varigt’ ansatte.  

Der opgøres på følgende stillingskategorier/typer: 
Stillingskategori Stillingstyper 

Professor 111 Professor 

114 Professor MSO 

Lektor 121 Lektor 

124 Seniorforsker 

128 Senior rådgiver 

Tenure track 

 

130 Tenure track forsker 

132 Tenure track adjunkt 

 

Følgende nøgletal opgøres 
Ansøgere  Antal ansøgere pr. opslag (opdelt på 1, 2-

3, 4-10, 11-25, 26-40 og 41+ ansøgere)  

 

Kvalificerede  

ansøgere*  

 

 

 Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag 

(opdelt på 1, 2-3, 4-10, 11-25, 26-40 og 

41+ ansøgere)  

 Andel kvindelige kvalificerede ansøger pr. 

opslag 

 Andel internationale kvalificerede 

ansøgere pr. opslag 

 Andel shortlistede pr. stillingskategori 

 

Ansatte   Ansatte m/k 

 Ansatte DK/internationale 

 

* Kvalificeret” er defineret som ”vurderet kvalificeret af bedømmelsesudvalg”. 

Såfremt der benyttes shortlistning, forstås ’kvalificeret’ som kvalificerede ansøgere 
blandt de shortlistede. 

 

 

Udvikling 2018-2019 
 

Professor 2018 2019 
 

Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 40% 33%  
Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger 40% 0% 

 
Andel kvinder ansat 50% 23%  

Andel internationale ansat 25% 23%  

 

 

Lektor 2018 2019 
 

Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 60% 50%           
Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger 27% 0% 

 
Andel kvinder ansat 28% 42% 

 
Andel internationale ansat 56% 58%  

 
Tenure track 2018 2019 

 
Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 100%   

Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger 0%   

Andel kvinder ansat 33%   

Andel internationale ansat 83%   

 
 

 
Vurdering af 2019-resultat:   

   ikke tilfredsstillende resultat     

  delvist tilfredsstillende resultat   

   tilfredsstillende resultat 
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Professor: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Professor: Ansatte 

 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (6 opslag) 

 
 

 

Figur 3: Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

  
 
 
Figur 4: Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. 
opslag  

  
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede 

med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere fremstår 

alene med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag. 

 

 

Figur 5: Fordeling m/k på det samlede antal 
kvalificerede ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt (22 i alt) 

 
 
 
 
Figur 6:  Fordeling DK/internationale på det 
samlede antal kvalificerede ansøgere, og de der 
indgår ansættelseskontrakt  

 

 
 

Professor: Kvalificerede ansøgere 

 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag  
(6 opslag) 
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Lektor: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Lektor: Ansatte 

 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (9 opslag) 

 
 

 

Figur 3: Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

 
Figur 4: Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. 
opslag  
 

 
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede 

med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere fremstår 

alene med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

 

 

Figur 5: Fordeling m/k på det samlede antal 
kvalificerede ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt (12 i alt) 

 

 
 
Figur 6:  Fordelingen DK/internationale på det 
samlede antal ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt 

 
 
 
 
 

Lektor: Kvalificerede ansøgere 

 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag  
(9 opslag) 
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Shortlistning Tekniske bemærkninger til Opfølgning 2019 

 
Aarhus BSS har ikke anvendt ikke shortlistning i 

2019. 

 

 

 

 Data til opfølgning på ”Normer for rekruttering” i 2019 kommer fra AU’s to rekrutteringssystemer (PeopleXs og Emply Hire). 

Rekrutteringssystemerne indeholder data for alle varige stillinger. Såfremt en AU-medarbejder med varig eller tidsbegrænset 

ansættelse søger en ny stilling eller ansættes i en ny stilling via rekrutteringssystemerne, indgår oplysningerne i datasættet.  

 Der opgøres også ny-ansættelser i forbindelse med opfølgning på ”Handleplan for flere kvinder i forskning”. Her stammer data fra AU’s 

personalesystem (AUHRA). AUHRA indeholder data på alle stillinger, der besættes – varige såvel som tidsbegrænsede. Det betyder, at 

de tal, der fremkommer i de to årlige opfølgninger ikke kan sammenstilles. Forskellige forhold kan desuden betyde, at medarbejderen 

ikke starter i den pågældende stilling. I mange tilfælde vil medarbejderen endvidere ikke starte i stillingen i det pågældende år, men 

først i det efterfølgende år.   

 Antallet af kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger på hele universitetet opgøres ved dataudtræk fra AU’s 

rekrutteringssystemer.  

 

Udvalgte bemærkninger for PeolpeXs-data 

 I dataudtrækket fra PeopleXs er data baseret på arkiverede stillinger, hvor den sidste opgaveopdatering er sket i perioden 1. januar 

2019 til 31. december 2019.  

 Faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere ’Ansættelsesform’ i forhold til ’Varig’. Professor MSO betragtes som varige 

stillinger.  

  I kolonnen ’Seneste workflow status KANDIDAT’ filtreres ’S0 Teknisk afslag’, ’S5+L6:S7 Afslag uden bedømmelse’, ’90 Ansættelse under 

færdiggørelse’ og ’00 Validering af ansøgning’ fra. 

 Kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere oplysningen ’Bedøm. resume’ i forhold til ’Qualified’.  

 Ansatte identificeres ved at filtrere oplysningen ’Seneste Workflow KANDIDAT’ i forhold til ’S9 Ansat’.  

 

Udvalgte bemærkninger for Emply Hire-data 

 HR-kuben anvendes til dataudtræk.  

 Nøgletallet HR-12 Antal lukkede rekrutteringsforløb i perioden anvendes. Perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 anvendes. 

 Faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere ’Varighed’ i forhold til ’Varig’. Eventuelle professor MSO-stillinger opgøres som 

varige.  

 ’Nej, midtvejsevaluering (Tenure Track)’ og ’Nej, lektorbedømmelse (Tenure Track)’ filtreres fra i ’Offentligt opslag’. 

 Shortlistning: Når et opslag oprettes i rekrutteringssystemet Emply Hure, skal man vælge om rekrutteringsprocessen skal afvikles som 

en shortlistningsproces eller en almindelig VIP proces. En shortlistningsproces indebærer, at ansættende leder sammen med 

ansættelsesudvalget og formand for bedømmelsesudvalget, udvælger ansøgere som de vurderer, er de mest relevante til at varetage 

den opslåede. stilling. De valgte kandidater er de eneste, som gennemgår en faglig bedømmelse af et samlet udvalg. De øvrige 

ansøgere får besked om, at de ikke er udvalgt til shortlisting og ikke modtage en bedømmelse (som de ellers ville have gjort under 

den almindelige proces.)  
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Health: Normer for rekruttering – Opfølgning 2019 

Definition Resultater 

 
Normer for rekruttering vedrører rekruttering af fastansatte  

videnskabelige medarbejdere.  

’Fastansættelse’ defineres som ’varigt’ ansatte.  

Der opgøres på følgende stillingskategorier/typer: 
Stillingskategori Stillingstyper 

Professor 111 Professor 

114 Professor MSO 

116 Statsobducent 

311 Klinisk Professor 

Lektor* 121 Lektor 

124 Seniorforsker 

126 Vicestatsobducent 

128 Senior rådgiver 

 
Følgende nøgletal opgøres 
 

Ansøgere  Antal ansøgere pr. opslag (opdelt på 1, 2-3, 

4-10, 11-25, 26-40 og 41+ ansøgere)  

 

Kvalificerede  

ansøgere*  

 

 

 Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag 

(opdelt på 1, 2-3, 4-10, 11-25, 26-40 og 41+ 

ansøgere)  

 Andel kvindelige kvalificerede ansøger pr. 

opslag 

 Andel internationale kvalificerede ansøgere 

pr. opslag 

 Andel shortlistede pr. stillingskategori 

 

Ansatte   Ansatte m/k 

 Ansatte DK/internationale 

 
* Kvalificeret” er defineret som ”vurderet kvalificeret af bedømmelsesudvalg”. 

Såfremt der benyttes shortlistning, forstås ’kvalificeret’ som kvalificerede ansøgere 
blandt de shortlistede. 

 

 

Udvikling 2018-2019 
 

Professor 2018 2019 
 

Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 7% 10%  
Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger 79% 60% 

 
Andel kvinder ansat 38% 20%  

Andel internationale ansat 15% 33% 
 

 

 

Lektor 2018 2019 
 

Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 0% 50% 
 

Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger 71% 25% 
 

Andel kvinder ansat 40% 50% 
 

Andel internationale ansat 0% 75% 
 

 
 

Tenure track 2018* 2019 

Andel opslag med 4+ kval. ansøgere  50% 

Andel opslag med 1 kval. ansøger  0% 

Andel kvinder ansat  75% 

Andel internationale ansat  75% 

´ Ingen tenure track opslag i 2018 

 

 

Vurdering af 2019-resultat:   

   ikke tilfredsstillende resultat     

  delvist tilfredsstillende resultat   

   tilfredsstillende resultat 
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Professor: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Professor: Ansatte 

 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (11 opslag) 

 
 

 

Figur 3: Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

 
Figur 4: Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

  
 
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede 

med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere fremstår 

alene med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

 

 

Figur 5:  Fordeling m/k på det samlede antal 
kvalificerede ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt (15 i alt) 

 
 
 
 
Figur 6:  Fordeling DK/internationale på det 
samlede antal ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt 

  

 
 

Professor: Kvalificerede ansøgere 

 
Figur 2: Antal  kvalificerede ansøgere pr. opslag  
(11 opslag) 
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Lektor: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Lektor: Ansatte 

 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (5 opslag) 

 

 

Figur 3: Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

 
Figur 4:  Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. 
opslag  

  
 
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede 

med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere fremstår 

alene med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

 

Figur 5: Fordeling m/k på det samlede antal 
kvalificerede ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt (4 i alt) 
 

 
 
 
Figur 6:  Fordeling DK/internationale på det 
samlede antal ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt 

 
 
 
 

Lektor: Kvalificerede ansøgere 

 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere  
pr. opslag (5 opslag) 
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Tenure track: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Tenure track: Ansatte 

 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (2 opslag) 

 

 

Figur 3: Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

  
Figur 4:  Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. 
opslag 

 
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede 

med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere fremstår 

alene med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

 

 

Figur 5: Fordelingen på det samlede antal 
kvalificerede ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt (4 i alt) 

 

 
 

Figur 6: Fordelingen DK/internationale på det 
samlede antal ansøgere, og de der indgår 
ansættelseskontrakt 

 

 
 
 

Tenure Track: Kvalificerede ansøgere 

 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag  
(2 opslag) 
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Shortlistning Tekniske bemærkninger 

 

 
 

 Der er anvendt shortlistning ved 2 ud af 11 

professoropslag, og i alt 7 ud af 7 

ansøgere er sendt til bedømmelse. 
 Der er anvendt shortlistning ved 1 ud af 5 

lektoropslag, og i alt 6 ud af 6 ansøgere er 

sendt til bedømmelse. 

 Der er anvendt shortlistning ved 1 ud af 2 

tenure track opslag, og i alt 5 ud af 6 

ansøgere er sendt til bedømmelse. 

 
 
 
 

 

 Data til opfølgning på ”Normer for rekruttering” i 2019 kommer fra AU’s to rekrutteringssystemer (PeopleXs og Emply Hire). 

Rekrutteringssystemerne indeholder data for alle varige stillinger. Såfremt en AU-medarbejder med varig eller tidsbegrænset 

ansættelse søger en ny stilling eller ansættes i en ny stilling via rekrutteringssystemerne, indgår oplysningerne i datasættet.  

 Der opgøres også ny-ansættelser i forbindelse med opfølgning på ”Handleplan for flere kvinder i forskning”. Her stammer data fra AU’s 

personalesystem (AUHRA). AUHRA indeholder data på alle stillinger, der besættes – varige såvel som tidsbegrænsede. Det betyder, at 

de tal, der fremkommer i de to årlige opfølgninger ikke kan sammenstilles. Forskellige forhold kan desuden betyde, at medarbejderen 

ikke starter i den pågældende stilling. I mange tilfælde vil medarbejderen endvidere ikke starte i stillingen i det pågældende år, men 

først i det efterfølgende år.   

 Antallet af kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger på hele universitetet opgøres ved dataudtræk fra AU’s 

rekrutteringssystemer.  

 

Udvalgte bemærkninger for PeolpeXs-data 

 I dataudtrækket fra PeopleXs er data baseret på arkiverede stillinger, hvor den sidste opgaveopdatering er sket i perioden 1. januar 

2019 til 31. december 2019.  

 Faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere ’Ansættelsesform’ i forhold til ’Varig’. Professor MSO betragtes som varige 

stillinger.  

  I kolonnen ’Seneste workflow status KANDIDAT’ filtreres ’S0 Teknisk afslag’, ’S5+L6:S7 Afslag uden bedømmelse’, ’90 Ansættelse under 

færdiggørelse’ og ’00 Validering af ansøgning’ fra. 

 Kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere oplysningen ’Bedøm. resume’ i forhold til ’Qualified’.  

 Ansatte identificeres ved at filtrere oplysningen ’Seneste Workflow KANDIDAT’ i forhold til ’S9 Ansat’.  

 

Udvalgte bemærkninger for Emply Hire-data 

 HR-kuben anvendes til dataudtræk.  

 Nøgletallet HR-12 Antal lukkede rekrutteringsforløb i perioden anvendes. Perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 anvendes. 

 Faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere ’Varighed’ i forhold til ’Varig’. Eventuelle professor MSO-stillinger opgøres som 

varige.  

 ’Nej, midtvejsevaluering (Tenure Track)’ og ’Nej, lektorbedømmelse (Tenure Track)’ filtreres fra i ’Offentligt opslag’. 

 Shortlistning: Når et opslag oprettes i rekrutteringssystemet Emply Hure, skal man vælge om rekrutteringsprocessen skal afvikles som 

en shortlistningsproces eller en almindelig VIP proces. En shortlistningsproces indebærer, at ansættende leder sammen med 

ansættelsesudvalget og formand for bedømmelsesudvalget, udvælger ansøgere som de vurderer, er de mest relevante til at varetage 

den opslåede. stilling. De valgte kandidater er de eneste, som gennemgår en faglig bedømmelse af et samlet udvalg. De øvrige 

ansøgere får besked om, at de ikke er udvalgt til shortlisting og ikke modtage en bedømmelse (som de ellers ville have gjort under 

den almindelige proces.)  
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Natural Sciences og Technical Sciences: Normer for rekruttering – Opfølgning 2019 

Definition Resultater 

 

Normer for rekruttering vedrører rekruttering af fastansatte  

videnskabelige medarbejdere.  

’Fastansættelse’ defineres som ’varigt’ ansatte.  

Der opgøres på følgende stillingskategorier/typer: 
Stillingskategori Stillingstyper 

Professor 111 Professor 

114 Professor MSO 

Lektor 121 Lektor 

124 Seniorforsker 

128 Senior rådgiver 

Tenure track 

 

130 Tenure track forsker 

132 Tenure track adjunkt 

 

Følgende nøgletal opgøres 
Ansøgere  Antal ansøgere pr. opslag (opdelt på 1, 2-3, 

4-10, 11-25, 26-40 og 41+ ansøgere)  

 

Kvalificerede  

ansøgere*  

 

 

 Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag 

(opdelt på 1, 2-3, 4-10, 11-25, 26-40 og 41+ 

ansøgere)  

 Andel kvindelige kvalificerede ansøger pr. 

opslag 

 Andel internationale kvalificerede ansøgere 

pr. opslag 

 Andel shortlistede pr. stillingskategori 

 

 

Ansatte   Ansatte m/k 

 Ansatte DK/internationale 

 
* Kvalificeret” er defineret som ”vurderet kvalificeret af bedømmelsesudvalg”. 
Såfremt der benyttes shortlistning, forstås ’kvalificeret’ som kvalificerede ansøgere 

blandt de shortlistede. 

 

 

Udvikling 2018-2019 
 

Professor 2018 2019 
 

Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 32% 22%  

Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger 21% 30%  

Andel kvinder ansat 29% 5%  

Andel internationale ansat 24% 40% 
 

 

 

Lektor 2018 2019 
 

Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 63% 75% 
 

Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger 6% 10%  
Andel kvinder ansat 16% 38% 

 
Andel internationale ansat 53% 73% 

 
 

 

Tenure track 2018 2019 
 

Andel opslag med 4+ kvalificerede ansøgere 67% 78% 
 

Andel opslag med 1 kvalificeret ansøger 0% 22%  

Andel kvinder ansat 33% 31%  

Andel internationale ansat 67% 62%  

 

 
 

Vurdering af 2019-resultat:   

   ikke tilfredsstillende resultat     

  delvist tilfredsstillende resultat   

   tilfredsstillende resultat 
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Professor: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Professor: Ansatte 

 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (26 opslag) 

 

 

Figur 3: Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

 
Figur 4: Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag  

Forklaring figur 3 og 4:  
Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede 

med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere fremstår 

alene med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

 

Figur 5: Fordeling m/k på det samlede antal 
kvalificerede ansøgere, og de indgår 
ansættelseskontrakt (20 i alt) 
 

 
 
 

 

Figur 6:  Fordeling DK/internationale på det 
samlede antal kvalificerede ansøgere, og de 
der indgår ansættelseskontrakt 
 

 
 
 

Professor: Kvalificerede ansøgere 

 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag (24 
opslag) 
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Lektor: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Lektor: Ansatte 

 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (24 opslag) 

 

 

Figur 3: Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

 
Figur 4: Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

 
Forklaring figur 3 og 4:  

Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede 

med en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere fremstår 

alene med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

 

 

 

Figur 5: Fordeling m/k på det samlede antal 
kvalificerede ansøgere, og de der indgår en 
ansættelseskontrakt (37 i alt) 

 
 
Figur 6: Fordeling DK/internationale på det 
samlede antal ansøgere, og de der indgår en 
ansættelseskontrakt 

 
 
 
 

 

 

Lektor: Kvalificerede ansøgere 

 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag  
(20 opslag) 
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Tenure track: Ansøgere Kvalificerede ansøgere (fortsat) 
Tenure track: Ansatte 

 
Figur 1: Antal ansøgere pr. opslag (10 opslag) 

 
 

 

Figur 3 Andel kvinder blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

 
 
Figur 4: Andel internationale ansøgere blandt de kvalificerede ansøgere pr. opslag 

Forklaring figur 3 og 4:  
Tallene på X-aksen illustrerer summen af kvalificerede ansøgere pr. opslag.  

Kun opslag med kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere er repræsenterede med 

en søjle. Opslag uden kvindelige eller internationale kvalificerede ansøgere fremstår alene 

med et tal.  

Y-aksen illustrerer andel kvalificerede kvindelige eller internationale ansøgere pr. opslag.  

 

 

Figur 5:  Fordeling m/k på det samlede antal 
kvalificerede ansøgere og de indgår en 
ansættelseskontrakt (13 i alt) 

 
 
 

Figur 6: Fordeling DK/internationale på det 
samlede antal ansøgere, og de der indgår en 
ansættelseskontrakt  

 
 
 

Tenure Track: Kvalificerede ansøgere 

 
Figur 2: Antal kvalificerede ansøgere pr. opslag   
(9 opslag) 
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Shortlistning Tekniske bemærkninger til Opfølgning 2019 

 

Figur 7: Shortlistning 
 

 
 

 Der er anvendt shortlistning ved 24 ud af 

26 professoropslag, og i alt 146 ud af 214 

ansøgere er sendt til bedømmelse, 

svarende til gns. 6 pr. opslag. 
 Der er anvendt shortlistning ved 19 ud af 

25 lektoropslag, og i alt 246 ud af 294 

ansøgere er sendt til bedømmelse, 

svarende til gns. 13 pr. opslag 
 Der er anvendt shortlistning ved 10 ud af 

10 tenure track opslag, og i alt 102 ud af 

253 ansøgere er sendt til bedømmelse, 

svarende til gns. 10 pr. opslag 
 

 

 

 Data til opfølgning på ”Normer for rekruttering” i 2019 kommer fra AU’s to rekrutteringssystemer (PeopleXs og Emply Hire). 

Rekrutteringssystemerne indeholder data for alle varige stillinger. Såfremt en AU-medarbejder med varig eller tidsbegrænset 

ansættelse søger en ny stilling eller ansættes i en ny stilling via rekrutteringssystemerne, indgår oplysningerne i datasættet.  

 Der opgøres også ny-ansættelser i forbindelse med opfølgning på ”Handleplan for flere kvinder i forskning”. Her stammer data fra AU’s 

personalesystem (AUHRA). AUHRA indeholder data på alle stillinger, der besættes – varige såvel som tidsbegrænsede. Det betyder, at 

de tal, der fremkommer i de to årlige opfølgninger ikke kan sammenstilles. Forskellige forhold kan desuden betyde, at medarbejderen 

ikke starter i den pågældende stilling. I mange tilfælde vil medarbejderen endvidere ikke starte i stillingen i det pågældende år, men 

først i det efterfølgende år.   

 Antallet af kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger på hele universitetet opgøres ved dataudtræk fra AU’s 

rekrutteringssystemer.  

 

Udvalgte bemærkninger for PeolpeXs-data 

 I dataudtrækket fra PeopleXs er data baseret på arkiverede stillinger, hvor den sidste opgaveopdatering er sket i perioden 1. januar 

2019 til 31. december 2019.  

 Faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere ’Ansættelsesform’ i forhold til ’Varig’. Professor MSO betragtes som varige 

stillinger.  

  I kolonnen ’Seneste workflow status KANDIDAT’ filtreres ’S0 Teknisk afslag’, ’S5+L6:S7 Afslag uden bedømmelse’, ’90 Ansættelse under 

færdiggørelse’ og ’00 Validering af ansøgning’ fra. 

 Kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere oplysningen ’Bedøm. resume’ i forhold til ’Qualified’.  

 Ansatte identificeres ved at filtrere oplysningen ’Seneste Workflow KANDIDAT’ i forhold til ’S9 Ansat’.  

 

Udvalgte bemærkninger for Emply Hire-data 

 HR-kuben anvendes til dataudtræk.  

 Nøgletallet HR-12 Antal lukkede rekrutteringsforløb i perioden anvendes. Perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 anvendes. 

 Faste videnskabelige stillinger identificeres ved at filtrere ’Varighed’ i forhold til ’Varig’. Eventuelle professor MSO-stillinger opgøres som 

varige.  

 ’Nej, midtvejsevaluering (Tenure Track)’ og ’Nej, lektorbedømmelse (Tenure Track)’ filtreres fra i ’Offentligt opslag’. 

 Shortlistning: Når et opslag oprettes i rekrutteringssystemet Emply Hure, skal man vælge om rekrutteringsprocessen skal afvikles som 

en shortlistningsproces eller en almindelig VIP proces. En shortlistningsproces indebærer, at ansættende leder sammen med 

ansættelsesudvalget og formand for bedømmelsesudvalget, udvælger ansøgere som de vurderer, er de mest relevante til at varetage 

den opslåede. stilling. De valgte kandidater er de eneste, som gennemgår en faglig bedømmelse af et samlet udvalg. De øvrige 

ansøgere får besked om, at de ikke er udvalgt til shortlisting og ikke modtage en bedømmelse (som de ellers ville have gjort under 

den almindelige proces.)  
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Punktejer: Brian Bech Nielsen

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds) x

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Samlet afrapportering om forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis 2019.

Resumé

-

Indstilling

Det indstilles, at UFFE tager afrapporteringen for 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Praksisudvalget, fakulteternes rådgivere i ansvarlig forskningspraksis samt Forskningsetisk Komité 
afrapporterer ifølge deres regelgrundlag/kommissorium årligt til universitets ledelse. Siden 2017 har 
det endvidere været fast praksis, at der i afrapporteringen også indgår oplysninger om fakulteternes 
undervisningsaktiviteter vedr. ansvarlig forskningspraksis. 

Da de 4 afrapporteringer har tematisk sammenhæng, fremlægges de til samlet orientering for UFFE.
Afrapporteringerne vil efter behandling i UFFE tilgå universitetsledelsen (møde den 6. maj). Herefter 
vil afrapporteringerne fra Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis (Praksisudvalget) og rådgiverne 
tilgå universitetets bestyrelse (møde den 3.-4. juni) og der på de akademiske råd og fakulteternes 
samarbejdsudvalg.

Generelt
VIVE-rapporten om forskningsfrihed ultimo 2018 afdækkede et behov på universitetet for håndtering 
af sager om pres på forskningsfriheden. I 2019 har der derfor i samarbejde med de akademiske råd 
været arbejdet bredt på universitetet med forskellige initiativer, herunder revision af universitetets 
politik vedrørende forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis, regelsæt for 
Praksisudvalg og rådgivere, organisatoriske set-up, hjemmesider, vejledninger mv. samt forskellige 
undervisningsinitiativer.

Fra efteråret 2019 blev fokus på arbejdet med forskningsintegritet forstærket som en del af opfølg-
ningen på ”oksekødssagen”. 

Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed (Praksisudvalget) 
Udvalgets afrapportering indeholder beskrivelse af de sager, som i det forgangne år har været be-
handlet af udvalget eller er sendt til videre til behandling på nationalt niveau i Nævnet for Videnska-
belig Uredelighed (NVU) (se bilag A). 
Opmærksomhedspunkt:

- Sagsbehandlingstiden ved NVU for sager fra Aarhus Universitet er i 2019 steget betragteligt 
fra gennemsnitligt 294 til 415 dage. Praksisudvalgets sekretariat vil følge udviklingen nøje og 
følge op overfor NVU, såfremt det viser sig nødvendigt.

Rådgiverne for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed 
Rådgivernes afrapportering er delt op i emner, der falder indenfor ”Ansvarlig Forskningspraksis” så-

Punkt 8: Afrapportering 2019 vedr. ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed
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som plagiering, selvplagiering, forfatterskabsproblematikker og publikationer og emner i relation til 
”Forskningsfrihed”, herunder hvilken type samt af hvem pres på forskningsfriheden er udøvet (se bi-
lag B). 
Opmærksomhedspunkt:

- Rådgiverne har samlet modtaget 38 henvendelser i 2019, heraf 2 henvendelser vedr. forsknings-
frihed. I 2018 modtog rådgiverne 20 henvendelser. Stigningen er dog ikke nødvendigvis udtryk for 
en reel stigning, da der ikke er afrapporteret på sammenlignelig vis, ligesom opgaveportefølje og 
regler i 2019 er blevet ændret. For at gøre afrapporteringen så præcis som mulig, sker der løbende 
drøftelse heraf i rådgivergruppen.

Forskningsetisk Komité 
Komitéen afrapporterer om sager og andre emner, der er behandlet i løbet af året (se bilag C). 
Opmærksomhedspunkt: 

- Komitéen har i 2019 behandlet 38 sager, mens der ved etableringen blev anslået en sags-
mængde på 5-10 sager om året. Hvis udviklingen fortsætter, kan det blive nødvendigt med en 
ændring af organiseringen omkring komitéens arbejde.

 
Undervisningsaktiviteter
Der redegøres for fakulteternes aktiviteter inden for undervisning i ansvarlig forskningspraksis og 
forskningsfrihed (se bilag D).
Opmærksomhedspunkter: 

- Kurserne til de ph.d.-studerende varierer i omfang, ligesom der er forskel på, om det udløser 
ECTS-point, og i bekræftende fald hvor mange.

- Fire ud af fem fakulteter havde i 2019 et modul på vejleder-kurser, der behandler ansvarlig 
forskningspraksis og forskningsfrihed. 

Sammenfatning
I 2019 er der påbegyndt flere nye initiativer. Effekterne heraf vil formentlig først vise sig fuldt ud, når 
initiativerne har fået lov at virke i organisationen i en periode. I næste års afrapportering, vil der blive 
fulgt op på udvikling og effekter.

Sagsbehandler

Bente Skou Paulsen, Tove Bæk Jensen, Inge Liengaard og Signe Hernvig, Universitetsledelsens Stab

Involvering

Fakulteterne, formand for  Praksisudvalget og Forskningsetisk Komité  samt Rådgiverne for ansvarlig 
forskningspraksis og Forskningsfrihed.

Bilag

A. Afrapportering fra Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed 2019
B. Afrapportering fra Rådgiverne for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed 2019
C. Afrapportering fra Forskningsetisk Komité 2019
D. Afrapportering fra fakulteterne om undervisning i ansvarlig forskningspraksis og forsknings-

frihed 2019
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AARHUS UNIVERSITET

Modtager(e): UFFE

Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed på Aarhus 
Universitets (Praksisudvalget) afrapportering 2019

I henhold til regler for Praksisudvalget § 7, stk. 1, nr. 5, afgiver udvalget hvert år en 
opsummerende rapport om de sager, udvalget har behandlet. Rapporten tilgår de 
akademiske råd, fakulteternes samarbejdsudvalg, Udvalget for Forskning og Ek-
sternt samarbejde, universitetsledelsen og universitetets bestyrelse.

Praksisudvalget
Praksisudvalget har i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 afgivet udtalel-
se i 6 sager vedr. tilfælde af tvivlsom forskningspraksis. Sagerne omhandlede 
spørgsmål om forfalskning, fabrikation og plagiering/selvplagiering i ikke-viden-
skabelige produkter eller under bagatelgrænsen jf. lov om videnskabelig uredelig-
hed § 3, stk. 2, nr. 1.

Alle 6 sager er taget op efter at have været forelagt for og returneret til AU af Næv-
net for Videnskabelig Uredelighed. Nævnet oversendte sagerne til videre behand-
ling på AU under henvisning til, at der ikke var tale om videnskabelig uredelighed, 
men at sagerne kunne indeholde elementer af tvivlsom forskningspraksis. 

Praksisudvalget kom i 5 sager frem til, at der ikke forelå tvivlsom forskningsprak-
sis. I én sag vurderede udvalget, at den indklagedes forskningspraksis måtte beteg-
nes som tvivlsom, og sagen blev derfor med udvalgets indstilling til sanktion vide-
resendt til rektor og fakultetet til videre foranstaltning.

Den 28. august 2019 trådte de nye regler for Praksisudvalget på AU i kraft. Regler-
ne udvider udvalgets portefølje, så sager om pres på forskningsfriheden også kan 
forelægges. Praksisudvalget har i perioden 28. august – 31. december 2019 ikke 
modtaget sager om pres på forskningsfriheden.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved AU’s praksisudvalg, opgjort for perio-
den 1.7. 2017 - 9.3. 2020, = 68 dage (ved afrapportering for 2018 = 48 dage).
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Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU)
I 2019 har universitetet oversendt 3 sager til NVU. To sager omhandlede spørgs-
mål om plagiering/selvplagiering, mens den sidste omhandlede spørgsmål om for-
falskning, fabrikation og plagiering/selvplagiering. En af sagerne er returneret til 
AU i januar 2020 og behandles af Praksisudvalget. 

I 2019 har NVU truffet afgørelse i 7 sager fra AU. I alle 7 sager vurderede nævnet, 
at der ikke var tale om videnskabelig uredelighed. 6 af sagerne er efterfølgende be-
handlet i universitetets Praksisudvalg jf. ovenfor.

Universitetet har pr. 9. marts 2020 to verserende sager ved NVU. En er indsendt 
21. januar 2019, mens den anden er indsendt 7. juni 2019.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved NVU for AU-sager, opgjort for perio-
den 1.7. 2017 - 9.3. 2020, = 415 dage (ved afrapportering for 2018 = 294 dage). 

Sagsbehandlingstid ved NVU
Som det fremgår, har sagsbehandlingstiden ved NVU vist sig at være betydelig. 
Dette er belastende for de indklagede forskere, idet en verserende sag ved NVU - 
ud over at være en personlig belastning - på flere måder kan have indvirkning på 
de enkeltes forskningsaktiviteter, herunder fx muligheder for samarbejder, bevil-
lingsansøgninger, udpegninger, bedømmelser m.v. 

I juni 2019 tog AU’s ledelse derfor initiativ til, at der via Danske Universiteter blev 
rettet en samlet henvendelse fra universiteterne til NVU omhandlende den be-
kymrende lange sagsbehandlingstid. Det førte i december 2019 til afholdelse af et 
møde mellem NVU og Danske Universiteter, hvor nævnet medgav, at sagsbehand-
lingstiden ikke var tilfredsstillende. Nævnet angav på mødet flere konkrete initiati-
ver, som ville blive taget for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er aftale mel-
lem NVU og Danske Universiteter om opfølgning i 2020.

På Praksisudvalgets vegne

Palle Bo Madsen (formand)
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Rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed på Aarhus Universitet
---

Henvendelser 2019

Samlet antal henvendelser pr. fakultet Antal henvendelser opdelt i emner (én henvendelse kan godt omhandle flere emnekategorier)

FAKULTET ANTAL HENVENDELSER FAKULTET/EMNE PLAGIERING SELVPLAGIERING FORFATTERSKAB PUBLIKATION ANDET
ARTS 10 ARTS 3 7
BSS 7 BSS 2 2 3
HEALTH 10 HEALTH 1 6 4
ST 11 ST 4 1 4

I alt 38 I alt 3 1 12 3 20

Antal henvendelser omhandlende forskningsfrihed (én henvendelse kan godt omhandle flere emnekategorier)

FAKULTET HVILKEN TYPE PRES PÅ FORSKNINGSFRIHEDEN HVEM UDØVER PRES PÅ FORSKNINGSFRIHEDEN
Ændre 
forskningsresultater

Tilbageholde 
forskningsresultater

Udelade 
publicering

Andet Eksterne 
interessenter

Internt fra 
ledelsen

Internt fra andre 
medarbejdere

ARTS
BSS
HEALTH 1 1
ST 2 2

I alt

Rådgivere og suppleanter på de 4 fakulteter har samlet set fået 38 henvendelser i 2019. De fleste henvendelser er faldet inden for 
forfatterskabskonflikter og ”andet” – som overvejende omhandler konflikter, der læner sig op af eller er en følge af forfatterskabskonflikterne, 
bl.a. spørgsmål om rettigheder til data.
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I 2019 opdaterede AU regelsættet og rådgiverne fik i den forbindelse en ny opgave vedr. forskningsfrihed i deres opgaveportefølje. ST har som de 
eneste fået henvendelser inden for den kategori, HE har dog behandlet en henvendelse om emnet inden reglerne trådte i kraft.

Antallet af henvendelser har været nogenlunde ligeligt fordelt på de 4 fakulteter, men de ”tungeste” sager har formentlig koncentreret sig om ST.
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AARHUS UNIVERSITET 

 
Modtager(e): UFFE og UL 
 

Aarhus Universitets Forskningsetiske Komité (Institutional Review 
Board), rapport om sager behandlet i 2019 
 
Etablering  
Universitetsledelsen besluttede i november 2018 at etablere AU’s forskningsetiske Ko-
mité og tiltrådte et forslag til retningslinjer, herunder formål og opgaver, for komité-
ens arbejde. Komitéen er etableret primo 2019, og medlemmerne er udpeget for en pe-
riode på 3 år. 
 
Formål og opgaver 
Komitéens formål er at 

• være en service til AU-ansatte forskere, hvis forskningsprojekter bliver mødt 
med krav om godkendelse fra bevillingsgivere eller tidsskrifter, men ligger 
uden for de regionale videnskabsetiske komitéers virke, 

• sikre, at forskningen i sådanne projekter sker i overensstemmelse med univer-
sitetets retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis og foregår i overens-
stemmelse med Helsinki Deklarationen og øvrige videnskabsetiske retnings-
linjer, der er relevante for det pågældende projekt, eksempelvis American Psy-
chological Associations (APA) code of conduct vedr. behandling af undersøgel-
sesdeltagere. 
 

Komitéen har til opgave at godkende: 
• projekter, der efterspørger en etisk godkendelse, der ligger uden for det eksi-

sterende videnskabsetiske komitésystem, og som ledes af forskere med ansæt-
telse på AU, 

• når der er tale om empiriske projekter, der indsamler data fra frivillige under-
søgelsesdeltagere, herunder observationsstudier og spørgeskemaundersøgel-
ser der inddrager dataindsamling fra personer. 
 

Sammensætning 
Komitéen har følgende sammensætning for perioden 1. januar 2019 – 31. december 
2021: 
Professor Palle Bo Madsen (formand) Juridisk Institut 
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Klinisk Professor Claus Højbjerg Gravholt Institut for Klinisk Medicin 
Professor Vivi Schlünssen  Institut for Folkesundhed 
Professor Jesper Wiborg Schneider Institut for Statskundskab 
Professor Erik Reimer Larsen Institut for Virksomhedsledelse 
Lektor Jette Kofoed DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 
Lektor Nina Javette Koefoed Institut for Kultur og Samfund 
Lektor Kristian Hvidtfelt Nielsen Institut for Matematik 
Lektor Karsten Riissager Institut for Fysik 

 
Møder 
AU’s Forskningsetiske Komité har i 2019 holdt 6 møder. 
 
Sager 
Komitéen har i 2019 modtaget og behandlet 38 henvendelser om en forskningsetisk 
godkendelse. Komitéen har godkendt 32 projekter, heraf 4 på nærmere angivne betin-
gelser og 5 efter genbehandling på baggrund af supplerende oplysninger. 5 henvendel-
ser, modtaget i 2019, afventer supplerende oplysninger og/eller genbehandling på det 
første møde i 2020.  En enkelt henvendelse om godkendelse af forskning i udlandet er 
besvaret med dokumentation af, at der ikke fra AU stilles krav om en forskningsetisk 
godkendelse. 
 
Andre emner 
Komitéen har derudover drøftet afgrænsningen af komitéens opgaver, kommunikation 
og formidling via hjemmesiden, udformningen af skabeloner samt fristhåndtering. 
 
Blandt temaerne for drøftelserne om de konkrete forskningsprojekter har været:  

• Sikring af balance mellem udbyttet af forskningsprojekter og de menneskelige 
ressourcer, der inddrages i projektet og de risici/gener (herunder fx ulem-
per/gener af mental eller social karakter) undersøgelsesdeltagerne evt. udsæt-
tes for både i rekruttering, undersøgelse og rapportering, herunder at den 
samfundsgruppe, som undersøgelsesdeltagerne repræsenterer, vil have gavn 
af projektets resultater. 

• Sikring af tydelig og letforståelig information og samtykkeerklæringer til såvel 
børn som voksne deltagere, herunder udtrykkelig information til deltagere om 
at deltagelse er helt frivillig. 

• Sikring af tilstrækkelig og reel anonymisering. 
• Etiske krav ved forskning i forbindelse med internationale projekter. 

 
Henvendelser om godkendelse af allerede gennemførte forskningsprojekter er blevet 
afvist som værende uden for komitéens opgaver. 
 
Komitéen har ligeledes afvist muligheden for såvel standardiserede forhåndsgodken-
delser af alle nystartede Ph.d.-projekter som paraplygodkendelser. 
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Forslag 
Komitéen foreslår en præcisering af komitéens formål, så det er tydeligere, at komi-
téen hverken har en udfarende eller kontrollerende rolle. Fx ved at formulere punkt 2 
således: 

• sikre, at forskningen i sådanne projekter, hvor der søges om etisk godken-
delse, planlægges udført i overensstemmelse med universitetets retnings-
linjer for ansvarlig forskningspraksis, Helsinki Deklarationen og øvrige viden-
skabsetiske retningslinjer, der er relevante for det pågældende projekt, eksem-
pelvis American Psychological Associations (APA) code of conduct vedr. be-
handling af undersøgelsesdeltagere. 

 
I forlængelse af komitéens drøftelser om de etiske krav til forskning i forbindelse med 
empiriske projekter med persondataindsamling i udlandet opfordres Universitetsle-
delsen til fx via Danske Universiteter at lægge op til drøftelse af hvordan indsamling af 
persondata i udlandet hensigtsmæssigt håndteres på måder hvor faglige forskellighe-
der og traditioner tages i betragtning.  
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AARHUS UNIVERSITET

Modtager(e): Universitetsledelsen via UFFE

Undervisnings- og læringsaktiviteter vedr. ansvarlig forsknings-
praksis og forskningsfrihed på AU 2019

I 2019 blev der tilbudt undervisningsaktiviteter i ansvarlig forskningspraksis og 
forskningsfrihed til følgende målgrupper:

1. Bachelor- og kandidatstuderende v. AUL og de enkelte institutter
2. Ph.d.-studerende v. fakulteternes ph.d.-skoler
3. Ph.d.-vejledere v. fakulteternes ph.d.-skolerne

1. Undervisning på bachelor og kandidatniveau
Alle fakulteter har i varierende grad integreret undervisning i god videnskabelig 
praksis i undervisningsforløb eller i vejledningsforløb på bachelor- og kandidatni-
veau (litteratursøgning, udarbejdelse af referencelister, citatpraksis og kilde-hånd-
tering, tekstlighed/plagiering, forskningsetik, videnskabsteori, akademisk opgave-
skrivning, herunder redelighed i forbindelse med opgaveskrivning). Flere af disse 
undervisnings-/vejlederopgaver varetages af AUL i et samarbejde med det enkelte 
institut.  

AUL har undervisningstilbud på 3 forskellige niveauer, som kan bidrage til at øge 
de studerendes viden om korrekt forskningspraksis. Formålet er at understøtte de 
studerendes studiekompetencer ved at fremme en kritisk bevidsthed om informa-
tionssøgning og brug af kilder i akademisk arbejde. Tilbuddene skal bidrage til at 
sikre, at alle studerende ved AU får tilstrækkelig viden omkring informationssøg-
ning, kildekritik, citationer og forebyggelse af plagiat. AUL supplerer med tilstede-
værelse på nettet og på Blackboard med vejledninger i kildekritik og god citatskik 
samt adgang til vejledninger til AU’s referencehåndteringsværktøjer. 

2. Kurser for ph.d.-studerende i ansvarlig forskningspraksis og forsk-
ningsfrihed

Alle fakulteter tilbyder kurser for ph.d.-studerende i ansvarlig forskningspraksis 
og forskningsfrihed. Følgende elementer i undervisningen: 
 Principper for forskningsintegritet
 Videnskabelig uredelighed
 Andre brud på ansvarlig forskningspraksis 
 AU’s retningslinjer 
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Ph. d kurser i ansvarlig forskningspraksis AU 2019

ARTS BSS Health ST 
Titel Forsknings-

integritet og 
etik  

Responsible 
Conduct of 
research 

Responsible 
Conduct of Re-
search 

Good Scientific 
Practice  

Antal 
kurser

3 4* 7 4

Samlet antal 
deltagere

87 Ca. 100 210 195

Antal 
undervisere

3 4 19  2

Omfang pr. 
kursus

2 dage 

Dertil 1 dag 
frivillig wor-
kshop 

1 dag 2 dage 3 timer
(obligatorisk in-
troduktion på 
GSST intro dag). 

Dertil 2 frivillige 
kurser: 
 Responsible 

Research and 
Innovation.

 Research 
Integrity  

Obligatorisk Ja Ja Ja Ja 
ECTS 2 dage :1,5 

ECTS 

3 dage 2,5 
ECTS

Nej 3 ECTS Ikke ECTS for 
deltagelse i ob-
ligatorisk intro-
duktion. 

Frivillige kurser: 
1 ECTS (+1 ECTS 
ekstra for skrift-
lig opgave) pr. 
kursus 

E-learning 
forløb 

Nej Nej Epigeum
Research Inte-
grity

Nej   

 Form Oplæg og re-
fleksioner 
over etik i 
egne projek-
ter  

Oplæg, øvelser, 
gruppearbejde 

Oplæg, egne ca-
ses, øvelser, in-
teraktive polls 
etc

Oplæg og cases 

* 2019 var et specielt år på BSS, idet der ikke havde været afholdt RCR-kurser i 2018. Da kurset 
blev genoptaget i revideret form i 2019, gennemførte man derfor kurser for 2 ”årgange”, og der-
for har man afholdt fire – frem for almindeligvis to – kurser i 2019. 
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3. Kurser i ansvarlig forskningspraksis for ph.d.-vejledere

Ph.d.vejlederkurser i ansvarlig forskningspraksis AU 2019

AR BSS HE ST
Titel Doctoral 

Supervision for 
Doctoral 
Supervisors

Ph.d. supervision Course for PhD-
supervisors at 
Natural Sciences 
and Technology

Antal kurser i 
2019

2 2 3

Samlet antal 
deltagere

16 22 36

Antal undervisere 4 2 1
Obligatorisk Kurset er obliga-

torisk for 
1.gangsvejledere

Kurset er obliga-
torisk for 
1.gangsvejledere

Kurset er obligato-
risk for nye VIP/ 
1.gangsvejledere

Indhold Emnet om an-
svarlig forsk-
ningspraksis og 
forskningsfrihed 
er indlejret i et 
kursus med et 
bredere sigte. 

Modul om an-
svarlig forsk-
ningspraksis og 
forskningsfrihed 
er indlejret i et 
kursus med et 
bredere sigte. 

Emnet om ansvar-
lig forskningsprak-
sis og forsknings-
frihed er indlejret i 
et kursus om god 
vejledningspraksis.

Omfang af kursus 2 dage 3 dage 2 dage

Omfang af un-
dervisning i an-
svarlig forsk-
ningspraksis og 
forskningsfrihed 

1,5 time

Dertil forberedel-
se 

E
t sådant kursus eksisterer ikke på B

SS

1,5 time. 1,5 time

4. Øvrige læringsaktiviteter vedr. ansvarlig forskningspraksis og 
forskningsfrihed
D. 28/10 2019 blev der afholdt et 3-timers seminar med titlen ”Forskningsfrihed 
og god ledelsespraksis”. Deltagerne var: institutledere, formænd for de akademi-
ske råd, rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed, formanden 
for Praksisudvalget, prodekaner for forskning, talent og myndighedsbetjening, de-
kaner samt rektor. Underviserne var juraprofessor Clement Salung Petersen og ju-
raprofessor Morten Rosenmeier, der begge er tilknyttet Udvalg til Beskyttelse af 
Videnskabeligt Arbejde under hovedorganisationen Akademikerne. 
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Mødedato: 14. april 2020
Møde: UFFE
Punktejer: Ole Steen Nielsen
Gæst: 

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds) x

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Udpegning til DFF: de fem faglige råd

Resumé

Der skal udpeges medlemmer til DFF´s fem faglige råd

Indstilling

Det indstilles, at prodekanerne:
 orienterer gensidigt om status og forventninger vedr. udpegning til de fem faglige råd

Sagsfremstilling

Der er udskiftninger i de fem faglige råd. Status for rådene fremgår nedenfor.
Der er udsendt mail til fakulteterne d. 7/3 2020.

På udvalgsmødet orienterer prodekanerne om status for de respektive faglige råd og det forventede 
resultat af udpegningsprocessen.

Råd Afbeskikkelser pr. 31. december 2020 AU´s andel 
af rådet

Andel 
kvinder

FKK Anders W. Munch, SDU
Bobby Zachariae, AU
Henrik Jørgensen, AU
Iben Fonnesberg-Schmidt, AAU
Kirsten Frandsen, AU
Margit Warburg, KU

6/12 (50%) 6/12 (50%)

FNU David Ackland Tanner, DTU
Ida Fabricius, DTU
Jette Sandholm Jensen Kastrup, KU
Michael Drewsen, AU
Michael Møller Hansen, AU 

7/15 (47%) 5/15 (33%)

FSE Christian Albrekt Larsen, AAU
Christian M. Dahl, SDU
Mads Meier Jæger, KU

2/12 (17%) 4/12 (33%)

FSS Allan Vaag, Steno Diabetes Center
Jesper Sejstrup, Francis Crick Institute
Kirsten Grønbæk, KU/Rigshospitalet
Leif Østergaard, AU/AUH
Niels Møller, AU/AUH
Niels Obel, KU/Rigshospitalet

5/18 (28%) 8/18 (44%)

FTP Hanne Frøkiær, KU
Henrik Stang, DTU
Ole Kæseler Andersen, AAU
Peter Gorm Larsen, AU

3/18 (17%) 4/18 (22%)

Der er en gensidig orientering i universitetsledelsen d. 29. april 2020.

Punkt 9: Udpegning af medlemmer til Danmarks Frie Forskningsråds faglige forskningsråd
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Sagsbehandler

Inge Liengaard, Universitetsledelsens stab

Involvering

-

Tidsfrist

Internt frist for indstilling af kandidat (inkl. CV og publikationsliste) 4/5 kl. 12
Frist for fremsendelse af kandidater til styrelsen tirsdag den 11/5 kl. 16

Bilag

Bilag 1: Oversigt over nuværende DFF-medlemmer



Danmarks Frie Forskningsfond 2020, oversigt over siddende fondsmedlemmer

Navn Ansættelsessted Udpegning

Anette Warring Roskilde Universitet

Birgit Schiøtt Aarhus Universitet

David Dreyer Lassen Københavns Universitet

Jesper Wengel Syddansk Universitet

Lone Gram Danmarks Tekniske Universitet

Maja Horst Danmarks Tekniske Universitet/Københavns Universitet

Mette Marie Rosenkilde Københavns Universitet

Ole Kirk Novozymes A/S

Søren Kragh Moestrup Syddansk Universitet

Anne-Marie Søndergaard Christensen Syddansk Universitet

Anders V. Munch Syddansk Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Bobby Zachariae Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Dorte Marie Søndergaard Aarhus Universitet

Helle Vandkilde Aarhus Universitet

Henrik Jørgensen Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Iben Fonnesberg-Schmidt Aalborg Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Jens Seeberg Aarhus Universitet

Jørgen Bruhn Linnéuniversitetet, Sverige Mulighed for genudpegning

Kirsten Frandsen Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Margit Warburg Københavns Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Per H. Hansen Copenhagen Business School

Angela Fago Aarhus Universitet

Birgitte Haahr Kallipolitis Syddansk Universitet

Carsten Wiuf Københavns Universitet

David Lundbek Egholm Aarhus Universitet

David Ackland Tanner Danmarks Tekniske Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Henrik Grum Kjærgaard Københavns Universitet

Ida Fabricius Danmarks Tekniske Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Jette Sandholm Jensen Kastrup Københavns Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Karsten Flensberg Københavns Universitet

Lars Birkedal Aarhus Universitet

Michael Drewsen Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Michael Møller Hansen Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Søren Bak Københavns Universitet

Tenna Riis Aarhus Universitet

Torben Heick Jensen Aarhus Universitet Mulighed for genudpegning

Bjørn Thomassen Roskilde Universitet

Christian Albrekt Larsen Aalborg Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Christian Borch Copenhagen Business School

Christian M. Dahl Syddansk Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Karen Lund Petersen Københavns Universitet

Kathrine Vitus Aalborg Universitet

Mads Meier Jæger Københavns Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Marianne Simonsen Aarhus Universitet

Mette Hartlev Københavns Universitet

Peter Norman Sørensen Københavns Universitet

Søren Serritzlew Aarhus Universitet

Toke Reichstein Copenhagen Business School

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, humanistisk IKT, litteraturvidenskab, 

teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, 

pædagogik, psykologi samt andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder, eksempelvis biblioteksforskning, museologi og humanistiske aspekter af henholdsvis 

sportsvidenskab, folkesundhedsvidenskab, byplanlægning og fysisk planlægning.

Rådet dækker de forskningsfaglige områder inden for de klassiske discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi 

samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. 

kommunikationsforskning, udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi).
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Allan Vaag Steno Diabetes Center Copenhagen Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Anne-Marie Nybo Andersen Københavns Universitet

Anders Fink-Jensen Psykiatrisk Center København Mulighed for genudpegning

Birgitte Holst Københavns Universitet

Claus Oxvig Aarhus Universitet

Eva Irene Bossano Prescott Bispebjerg Hospital Mulighed for genudpegning

Helle Prætorius Øhrwald Aarhus Universitet

Inge Marie Svane Herlev Hospital

Irene Petersen Aarhus Universitet/University College London

Jakob Balslev Sørensen Københavns Universitet

Jesper Svejstrup The Francis Crick Institute Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Kirsten Grønbæk Københavns Universitet/Rigshospitalet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Leif Østergaard Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Niels Møller Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Niels Obel Københavns Universitet/Rigshospitalet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Shohreh Issazadeh-Navikas Københavns Universitet

Thor Grundtvig Theander Københavns Universitet

Torben A. Kruse Odense Universitetshospital Mulighed for genudpegning

Christian Vestergaard Poulsen NKT Photonics A/S

Dennis Sandris Nielsen Københavns Universitet

Hanne Frøkiær Københavns Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Hanne Mørck Nielsen Københavns Universitet

Henrik Stang Danmarks Tekniske Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Henrik Wenzel Syddansk Universitet

Jens Honoré Walther Danmarks Tekniske Universitet Mulighed for genudpegning

Keld Johansen Haldor Topsøe

Lis Wollesen de Jonge Aarhus Universitet

Mogens Brøndsted Nielsen Københavns Universitet

Morten Petersen Københavns Universitet

Ole Kæseler Andersen Aalborg Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Peter Balling Aarhus Universitet Mulighed for genudpegning

Peter Gorm Larsen Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2020

Peter Ruhdal Jensen Danmarks Tekniske Universitet

Preben Dybdahl Thomsen Københavns Universitet

Stine Jacobsen Københavns Universitet

Thomas Bak Aalborg Universitet Mulighed for genudpegning

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Animalsk produktion, bioteknologi, bygge- og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarevidenskab, informationsteknologi, 

jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin- og produktionsteknik, medicoteknik, mikro- og nanoteknologi, miljøteknologi, 

vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

Rådet dækker de forskningsfaglige områder inden for alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom. Rådet 

dækker således de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og 

lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og 

diagnose og paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler. De samfundsmedicinske aspekter omfatter bl.a. forebyggelse, 

sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.
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