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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

2. Gensidig orientering  

Anne Marie Pahuus orienterede om, at Arts og Health samarbejder om en er-

hvervskonference d. 4/12-2018, hvor der sættes fokus på samspillet mellem 

sundhed og kultur. 

 

Lise Wogensen Bach orienterede om et snarligt møde mellem forskere fra hhv. 

Ingeniørvidenskab og Klinisk Institut med henblik på at identificere nye samar-

bejdsområder. 

 

Brian Bech Nielsen præciserede, at AU’s årsfest har førsteprioritet, når det gæl-

der invitation og deltagelse af videnskabsminister og bestyrelsesformand, og han 

opfordrede konferencearrangører til at have dette i erindring, når der inviteres 

oplægsholdere til diverse konferencer. 

 

Søren R. Keiding orienterede kort om et møde, hvor European Open Science 

Cloud (EOSC) var blevet drøftet. 

 

3. Status på IMPALA og bibliometriske institutanalyser 

Niels Mejlgaard, Jesper W. Schneider og Jens Peter Andersen gav et kort oplæg 

om arbejdet med IMPALA og bibliometriske institutanalyser. Det blev præcise-

ret, at AU’s unikke adgang til CWTS-data giver en række muligheder for detalje-

rede analyser, samtidig med at adgangen til disse data gør CFA til en internatio-

nalt attraktiv samarbejdspartner. Desuden pegede CFA på en række muligheder 

for at udvikle nye features, f.eks. i relation til Open Access, kønsdata, mobilitet, 

impact samt koblingen til PURE. 

 

Fakulteternes erfaringer med bibliometriske institutanalyser blev drøftet. Det 

fremgik, at de våde områder (ST og HE) har haft en række gode erfaringer, og 

CFA fik særligt ros for sin evne til ikke blot at levere data, men også hjælpe med 

fortolke de fremkomne data.  

 

Møde den: 31/5 2018 kl. 14.00-16.00 i rektoratets mødelokale 

6. møde i Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde 2018 

Deltagere:  Brian Bech Nielsen (punkt 1-6), Anne Marie Pahuus, Lise Wogensen Bach, 

Jes Madsen, Søren Rud Keiding og Per Baltzer Overgaard.  

Afbud: Ole Steen Nielsen og Kurt Nielsen 

Gæster: Niels Mejlgaard, Jesper W. Schneider, Jens Peter Andersen (pkt 3).  

Nicolaj Veje Pedersen og Susanne Dalsgaard Krag (pkt. 4 - sidstnævnte via Skype). 

Sekretariat: John Westensee og Knud Warming. 

 

 

 

 

 

 

Referat  



Når det gælder de tørre områder (særligt ARTS) er det vanskeligere at tilveje-

bringe et solidt bibliometrisk datagrundlag, og det blev drøftet, om der kan ud-

vikles lokale KPI’er, som CFA på anden vis kan honorere. 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet  

- at tage CFA’s afrapportering til efterretning og  

- at opfordre CFA til at udarbejde et kort oplæg om det fremadrettede arbejde 

omkring IMPALA / bibliometriske analyser med henblik på udvalgets endelige 

beslutningstagen om det videre arbejde. 

 

4. Status vedr. Open Access 

Nicolai Veje Pedersen og Susanne Dalsgaard Krag gav en kort orientering om 

AU’s resultater i den nye OA-indikator, hvorefter udvalgets medlemmer drøftede 

status.  

 

Der var enighed om, at den nye indikator ikke giver et reelt indtryk af den fakti-

ske publiceringspraksis, og det blev bemærket, at de klassiske, brede universite-

ter, som f.eks. KU og AU, konsekvent scorer lavere end universiteter med et 

snævrere fagligt fokus, som f.eks. DTU. 

 

AU fremtidige repræsentation i en nationale OA-styregrupper blev drøftet. Det 

blev bemærket, at KU er repræsenteret på dekan-niveau. UL drøfter AU’s fremti-

dige repræsentation på sit førstkommende møde. 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet,  

- at BBN kontakter KU’s rektor med henblik på at opnå en fælles forståelse af 

den nye indikators muligheder og begrænsninger. Derefter kan det overvejes at 

drøfte emnet med direktøren for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

- at UL drøfter AU’s fremtidige repræsentation i den nationale OA-styregruppe 

 

5. Indsatsområde: Rekruttering/vækstlag: Evaluering af Junior Resear-

cher Initiativet  

LWB gav en kort status for initiativet. De givne kommentarer fokuserede på føl-

gende: 

* Der er behov for at skabe større bevidsthed om vejledernes ansvar for karriere-

vejledning, særligt i relation til unge forskere, som ikke har udsigt til en karriere 

ved AU 

* Det er vigtigt at fokusere indsatsen, således at fokus primært er på de unge for-

skere, der ikke har udsigt til en akademisk karriere på AU 

* Der er et fortsat behov for at styrke kommunikationen om initiativet, både cen-

tralt og decentralt 

* Det er vigtigt at sikre en tæt koordination med fakulteternes egne initiativer 



 

Beslutning: 

Det blev besluttet  

- at fortsætte initiativet for en 2-årig periode (2019-2020),   

- at fastlægge budgettet i forbindelse med disponeringen af UFFE’s budget for 

2019-2020 samt  

- at foretage en fornyet vurdering af initiativet i løbet af den kommende støttepe-

riode  

 

6. Årlig afrapportering vedr. ansvarlig forskningspraksis 

Afrapporteringen blev taget til efterretning. 

 

7. EliteForsk – udvælgelse af kandidater 

Der blev foretaget en indstilling af kandidater til både EliteForsk-prisen og rejse-

stipendierne.  

 

8. Kommunikation fra mødet  

Intet. 

 

9. Eventuelt 

Intet. 

 

 


