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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

Tirsdag d. 28.8.18 15-17 Rektoratets mødelokale 7 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 

(AMP), Lise Wogensen Bach (LWB), Per Baltzer Overgaard (PBO), Søren Rud 

Keiding (SRK), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN)  

 

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL) 

Afbud  

Gæster Thomas Trøst Hansen (AAU) 

 

Nr. Dagsordenspunkt  

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 31.5 2018 

Noter - 

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2  Gensidig orientering 

Noter BBN orienterede om nyt udspil vedr. dimensionering ift. internationale stude-

rende. For AU handler det i første omgang om 170 studiepladser inden for fag-

områder, hvor de internationale studerende har lav beskæftigelse efter endt 

uddannelsesforløb. Den nøjagtige fordeling fakulteterne imellem kendes 

endnu ikke, men det vil formentlig ramme Arts hårdest. Derudover er der fra 

2019 lagt låg på optag af internationale studerende generelt.  

Konklusion - 

3 Oplæg om ph.d.-projekt om forskermobilitet 

Noter Thomas Trøst Hansen (TTH) præsenterede en analyse vedr. forskermobilitet 

og international rekruttering på AU. Analysen bliver ikke en del af den ende-

lige ph.d.-afhandling. Afsættet er en antagelse om, at der kan være en akade-

misk værdiskabelse forbundet med værtsskabet; fx i forbindelse med konfe-

rencer og forskningsophold.  

 

En lignende undersøgelse gennemføres på de syv øvrige danske universiteter i 

den nærmeste fremtid. 

 

Resultater kan ses i slides (vedhæftes referat) 

Konklusion Udvalget besluttede: 

 Ønske om detailanalyser, fx data på fakultetsniveau, sendes dette til Inge, 

som rekvirerer hos TTH. 
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Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 UFFE´s prioriteringer 2019-20 

Noter BBN indledte med en kort præsentation af den planlagte proces for ny AU 

strategi. Strategiarbejdet er forankret i universitetsledelsen. Første udkast ven-

tes klar primo 2019.  

 

Forslag til UFFEs prioriterede indsatsområder 2019-2020: 

 Ekstern forskningsfinansiering 

 Rekruttering og vækstlag 

 Kvinder i forskning 

 Interdisciplinaritet 

 

Drøftelse 

Virksomhedssamarbejde udgår som indsatsområde, fordi det nu foregår i regi 

af erhvervsudvalget. 

 

E-science er et opfattende emne med bl.a. HPC og datamanagement - det har 

affødt en selvstændig organisering under UFFE.   

 

Forskningsinfrastruktur har en meget stærk kobling til fakulteterne – derfor 

bør den opgave primære vægt ligge dér. Det samme gælder datamanagement – 

Samtidig er det er stadig en forpligtelse at være fælles om struktur. 

 

UFFEs kerneaktiviteter bør være forskningsrelaterede, men det kan overvejes 

om der med fordel kan være et fælles projekt/fokus for UFFE og UFU for at 

sikre en strategisk kobling ml. forskning og uddannelse. 

 

Det er fakulteterne, der driver den faglige udvikling. Med vicedirektøren fra 

FE som medlem af udvalget, sikres, at der kan aftales, koordineres og bestilles 

direkte.   

 

Det kan overvejes, om opgaven vedr. ph.d.–området er løftet ind i udvalget i 

tilstrækkelig grad. 

Konklusion Udvalget besluttede:  

 At tilslutte sig forslag til indsatsområder for 2019-2020.  

 At UFFE én gang årligt drøfter indsatsområderne.  

 

5 Status for ”Kvinder i forskning (lukket punkt) 

Noter  

Konklusion Udvalget besluttede: 

 At orientering om status og det videre arbejde blev taget til efterretning:  
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6 Henvendelse fra DFF om nyt program 

Noter Mobilitet på post doc niveau er et af de områder, hvor AU klarer sig dårligt i 

sammenligning med KU. Det gælder både ift. at få egne medarbejdere til rejse 

ud og få folk hertil.  

 

Det var vurderingen, at en mulig ansøgning i regi af DFF ikke vil stå i vejen for 

en ansøgning fra AIAS.  

Konklusion Udvalget indstiller:  

 At AU deltager. 

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

7 Bibliometriske analyser og IMPALA 

Noter Fordelen ved at benytte det samme system på tværs af fakulteter blev drøftet og un-

derstreget. Når det gælder anvendeligheden lokalt, så er der mange institutter, der 

finder nyttig indsigt i analyserne, men den faglige afgrænsning afgørende.  

 

Udgiften bør ikke længere ligge i UFFE, fordi der er tale om drift. 

Konklusion Udvalget besluttede: 

 At CFA model fortsat er den fælles model, som fakulteterne benytter i det om-

fang det er meningsfyldt. 

 At omkostningerne på i alt 0,5 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2021 skal frem-

over finansieres via driftsmidler.  Det afklares med dekanerne, om de ønsker, at 

det skal finansieres af fælleskasse eller fakulteterne (BBN). 

 

8 Junior Researcher Development Programme 2019-2020 

Noter Sagen blev drøftet på seneste møde i UFFE d. 31.5. 2018. Her blev det besluttet, at 

programmet fortsætter i 2019-2020. Det udestår alene at træffe beslutning om 

budgettet.  

 

Konklusion Udvalget tiltrådte:  

 Budgetforslag for JRDP 2019-2020, som finansieres af midler fra UFFE.  

 Såfremt programmet skal fortsætte derefter, skal det finansieres af driftsmidler. 
 

Nr. Dagsordenspunkt 

9 Kommunikation fra mødet 

Noter - 

Konklusion Det blev besluttet, at 

 Punktet udgår fremover.  

 Referatet fremsendes til orientering dekaner og chefrådgiverne. 

 

10 Evt.  
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Nr. Dagsordenspunkt 

Noter Høringssvar vedr. udkast til handlingsplan for dansk deltagelse i EU´s rammepro-

gram for forskning og innovation var fremsendt til orientering.  

 

Næstkommende UFFE-møde d. 19. sept. falder sammen med møde i DFIR, hvor 

flere UFFE-medlemmer deltager. 

Konklusion Udvalget besluttede at: 

 det undersøges, om UFFE-mødet d. 19. sept. kan flyttes. Hvis det ej er mu-

ligt, fastholdes mødet, da alle fakulteter vil være repræsenteret (det er un-

dersøgt, og mødet fastholdes d. 19. sept.).   

 

 

 


