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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

18/12 2019 15.00-16.15 Rektoratets mødelokale 10 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Lise Wogensen Bach 

(LWB), Anne Marie Pahuus (AMP), Per Baltzer Overgaard (PBO), Jes Madsen 

(JM), Kurt Nielsen (KN)  

 

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

Afbud  

Gæster  

Noter  

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 22/10 2019 

Noter - 

Konklusion Dagsorden godkendt  

Referat godkendt 

 

2  Nyt fra forskningsområdet 

Noter  Positiv udvikling vedr. Sapere Aude. Set over årene er hjemtaget tilfreds-

stillende.   

 Hjemtag fra Carlsbergfonden er ligeledes tilfredsstillende.  

 Hjemtag fra Lundbeck Ascending Investigators er i underkanten.  

 Hjemtag fra ERC Consolidator er jævnt.  Set over årene er det primært ST, 

der har modtaget disse grants. Derfor bør det være en ambition, at de øv-

rige fakulteter kommer med.  

 Lundbeck professorater er uddelt for første gang – halvdelen er gået til AU.   

 

Konklusion Udvalget tog nedslag til efterretning.  

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3  SDG konference 2020– tema og dato 

Noter JM præsenterede oplægget fra arbejdsgruppen.  

 

Drøftelse 

 Der var enighed om, at emnet er relevant 

 Timingen blev drøftet: Der er ikke lang tid til, og Match Point falder nogen-

lunde samtidig.  

 Det er væsentligt at involvere eksterne aktører og fonde med fokus på 

fremadrettede samarbejdsmuligheder.  
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 Det kan være nyttigt med mere afgrænsede temaer inden for den overord-

nede ramme.  

 

Konklusion UFFE besluttede: 

 At godkende forslag til tema og program for AU SDG konferencen 2020. 

 At konferencen afholdes i april/maj, hvis muligt.  

 At prodekanerne kan fremsende forslag til undertemaer samt forslag til 

VIP. Deadline: fredag d. 10/1 2020. Fremsendes til Inge. 

 

4 MSCA IF-master class 2020 

Noter OSN orienterede kort.  

 Det fremgår af sagsfremstillingen, der generelt er positive tilbagemeldinger 

ift. det eksisterende koncept.   

 Der er gode argumenter for at få vejlederne aktiveret hurtigt.  

 

Konklusion UFFE besluttede:  

 At MSCA IF master class for 2020 grundlæggende afvikles efter samme 

skabelon som tidligere. 

 At alle fakulteter snarest tager initiativ til at informere potentielle vejledere 

for 2020 om såvel MSCA IF-virkemidlet som forventningerne til deres rolle 

som vejledere. 

 At der ikke inviteres udenlandsk oplægsholder.  

 

 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

5 BFI høst 2018 

Noter BBN indledte med at bemærke, at tallene fra AU giver ikke anledning til sær-

lige bemærkninger. Derudover er det forventningen, at der vil ske justeringer 

af BFI-systemet.   

 

Konklusion Udvalget besluttede 

 tage resultater fra BFI-høst 2018 til efterretning. 

 at der ikke skal iværksættes yderligere analyser ift. at afdække, om der er 

potentiale for forbedringer af AUs markedsandel. 
 

Til meddelelse (fortsat) 

Nr. Dagsordenspunkt 

6 Handlingsplan for diversitet og ligestilling AU – tids- og procesplan 

Noter BBN orienterede om arbejdet i udvalget. Det er gode møder med engagerede 

deltagere og interessante drøftelser.  

 

Konklusion Udvalget tog tidsplanen til efterretning, men noterede at tidsplanen er stram.  



 Side 3 af 3 
 

 
Referat – Udvalget for forskning og eksternt samarbejde 
 

Universitetsledelsens  

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1  

8000 Aarhus C 

Tlf. :  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

7 Pionercentre – kort status på proces 

Noter OSN orienterede om status på processen.  

Universiteternes deadline for at fremsende forslag til kandidater er 2/3 2020.  

 

Konklusion Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

 Evt. 

Noter JM orienterede om, at den reviderede stillingsstruktur nu er besluttet og træ-

der i kraft med virkning fra 1/1 2020. Umiddelbart ser det ud til, at der ikke er 

sket de store ændringer i forhold til det udkast, som blev sendt i høring.  

 

AMP orienterede fra møde i UFM, hvor bl.a. professionshøjskolernes ønske 

om at have ph.d. som ansættelseskategori i deres stillingsbekendtgørelse blev 

drøftet. 

Konklusion  

 

 

 

 


