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1

Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET

Møde den Mødeforum Klokkeslæt Sted Nr.
14/1 2020 UFFE 14.00-16.00 Rektoratets mødelokale 1

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 Søren Keiding (pkt. 5)
Referent Inge Liengaard (IL)

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
1 14.00-14.05 Godkendelse af dagsorden og referat  

Bilag
1.1 Referat 18/12 2019

BBN

2 14.05-14.15 Nyt fra forskningsområdet BBN

Til drøftelse
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

3 14.15-15.00 Udmøntning af strategiens indsatsområde om et 
interdisciplinært center inden for bæredygtighed på 
AU (lukket)

OSN

4 15.00-15.15 Statusredegørelse 2019 samt Handleplan 2020 til 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU)

Bilag 
4.1. Udkast til statusredegørelse 2019 vedr. mål 1
4.2. Udkast til handleplan 2020 vedr. mål 1

BBN

5 15.15-15.45 Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur (lukket)

Bilag 
5.1 Oversigt projektforslag (udsendt pr. mail)
5.2-5.13 Projektforslag
5.14 Brev vedr. indsendelse af forslag til eksperter til inter-    

nationale faglige paneler
5.15 Forslag til eksperter til faglige paneler (udsendt pr. mail)

OSN

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat



Til meddelelse

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
6 15.45-16.00 Eventuelt BBN



 Side 1 af 3

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.
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 øvri-
ge 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. 
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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

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

 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 særli-

ge 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
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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

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. 
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

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 10. møde (18.12).docx
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AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 28. december 2019
Side 1/2

Mødedato: 14/1 2020
Møde: UFFE
Punktejer: Brian Bech Nielsen
Gæst: 

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

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Statusredegørelse 2019 samt Handleplan 2020 til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU)

Resumé

AU skal hvert år udarbejde en statusredegørelse og en handleplan til SIU som en del af det strategiske ar-
bejde med rammekontrakten. 

Der er udarbejdet udkast til besvarelse vedr. mål 1: Styrke forskningskvaliteten med henblik på at styrke 
Aarhus Universitets position som en stærk international forskningsinstitution. 

Udkastet skal kvalificeres, inden det fremsendes til universitetsledelsen. 

Indstilling

Udvalget bedes
  drøfte og kvalificere udkast til Statusredegørelse 2019 (bilag 1) og Handleplan 2020 (bilag 2) ift. ram-

mekontraktens mål 1: Styrke forskningskvaliteten med henblik på at styrke Aarhus Universitets posi-
tion som en stærk international forskningsinstitution

Sagsfremstilling

Baggrund
AU skal årligt udarbejde en statusredegørelse og en handleplan til SIU som en del af det strategiske arbej-
de med rammekontrakten.  Materialet indgår i et årshjul med aflevering af handleplan, statusredegørelse 
og årsrapport i foråret, skriftlig opfølgningsrunde hen over sommeren og institutionsmødet ultimo novem-
ber.

Statusredegørelse og handleplan
Statusredegørelsen er den årlige afrapportering på rammekontraktens syv mål: 

1. Styrke forskningskvaliteten med henblik på at styrke Aarhus Universitets position som en stærk 
international forskningsinstitution

2. Styrke forskningsindsatsen på områder, hvor arbejdsmarkedet i særlig grad mangler viden og kva-
lificeret arbejdskraft 

3. Øge de studerendes læringsudbytte 
4. Forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet 
5. Bidrage til øget innovation i private virksomheder og den offentlige sektor 
6. Udvikle universitetets bidrag til samfundet gennem forskningsbaseret myndighedsbetjening 
7. Styrke udviklingen af skole- og dagtilbud på et forskningsbaseret grundlag

Statusredegørelsen består af: 
 Gengivelse af målet og målforklaring 
 Vurdering af, om der er fremskridt i realiseringen af det strategiske mål
 Gengivelse af de vigtigste understøttende aktiviteter fra handlingsplan 

Punkt 4: Statusredegørelse 2019 samt Handleplan 2020 til SIU



AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 28. december 2019
Side 2/2

 Evt. større ændringer i handlingsplanen fra det forgående år anføres inkl. de ledelsesmæssige 
overvejelser bag prioriteterne 

 Skematisk dokumentation af udviklingen i de fastsatte indikatorer. Status for de kvalitative data-
kilder beskrives kort. 

Afrapporteringen sker på AU-niveau. 
Afrapporteringen af hvert mål skal fylde 1-2 sider. 

Handleplanen omfatter ligeledes de syv mål i rammekontrakten. De aktiviteter, der indgår i AUs egen 
handleplan 2020 (udarbejdet i forlængelse af Strategi 2025 og vedtaget af bestyrelsen d. 13/12 2019) skal 
gentages her, men de kan specificeres med enkelte mere konkrete aktiviteter. 

Opfølgning fra seneste institutionsmøde
På institutionsmødet d. 21/11 2019 fremsatte styrelsen følgende forventninger/ønsker til indhold i handle-
plan og statusredegørelse vedr. mål 1: 

- Kan der fremadrettet inkluderes flere eksempler på initiativer, der understøtter arbejdet med lige-
stilling og diversitet i forskningsmiljøerne. 

Udkast vedr. mål 1
Der er udarbejdet udkast til Statusredegørelse 2019 (bilag 1) og Handleplan 2020 (bilag 2) vedr. mål 1.
Der mangler dog data vedr. normer for rekruttering og hjemtag af eksterne forskningsmidler per senior-
VIP. Det kan først leveres ultimo januar/primo februar.

Den videre proces 
Det samlede materiale behandles i universitetsledelsen, inden det foreligges bestyrelsen 1. april.  

Økonomiske konsekvenser

-

Kommunikation

-

Sagsbehandler

Inge Liengaard, Universitetsledelsens Stab

Involvering

-

Tidsfrist

-

Bilag

Bilag 1: Udkast til statusredegørelse 2019
Bilag 2: Udkast til handleplan 2020



Statusredegørelse 2019
for Aarhus Universitet 
strategiske rammekontrakt 2018-2021
 

Statusredegørelsen og den ajourførte handlingsplan dokumenterer institu-
tionens arbejde med at realisere målene i den strategiske rammekontrakt. 

Aarhus Universitet har følgende mål i kontraktperioden 2018-2021:

1. Styrke forskningskvaliteten med henblik på at styrke Aarhus Universitets position 
som en stærk international forskningsinstitution

2. Styrke forskningsindsatsen på områder, hvor arbejdsmarkedet i særlig grad mang-
ler viden og kvalificeret arbejdskraft 

3. Øge de studerendes læringsudbytte 
4. Forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet 
5. Bidrage til øget innovation i private virksomheder og den offentlige sektor 
6. Udvikle universitetets bidrag til samfundet gennem forskningsbaseret myndigheds-

betjening 
7. Styrke udviklingen af skole- og dagtilbud på et forskningsbaseret grundlag

29. november 2019 

Punkt 4, Bilag 1: 4.1. Statusredegørelse 2019 - udkast.docx
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Strategisk mål 1  
Styrke forskningskvaliteten med henblik på at styrke Aarhus Universi-
tets position som en stærk international forskningsinstitution
Det er Aarhus Universitets mål, at kvaliteten af forskningen skal højnes yderligere 
bl.a. gennem øget konkurrence om de faste forskerstillinger og endnu bedre ud-
vikling af de talenter, universitetet selv uddanner.

Aarhus Universitets vurdering af det strategiske mål
Der er fremdrift i realiseringen af det strategiske mål, og de planlagte indsatser og akti-
viteter for 2019 er gennemført. To indsatser, der spiller en væsentligt rolle for at indfri 
det strategiske mål, skal fremhæves: 

- Styrket rekrutteringsindsats gennem ”Normer for rekruttering af fastansat vi-
denskabeligt personale”: Normerne sætter en fælles standard for hele rekrutte-
ringsprocessen og er implementeret på alle institutter. Normerne skal bidrage til 
at sikre et tilfredsstillende antal kvalificerede ansøgere til de faste stillinger samt 
sikre diversitet i ansøgerfeltet ift. køn og internationalisering.
Opfølgning for 2019 viser, at xxxx. 
Normerne er i øvrigt blevet drøftet i Rektorkollegiet i regi af Danske Universiteter 
mhp. en generel udbredelse til de øvrige universiteter. 

- Diversitet og ligestilling: Øget diversitet og ligestilling er en væsentlig forudsæt-
ningen for at kunne indfri målet om en styrket position som internationalt aner-
kendt forskningsinstitution. Derfor har AU i 2019 intensiveret arbejdet med at 
fremme diversitet og ligestilling.   

Udvikling i indikatorer
 Indikator 1 ”Antallet af kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger på 

hele universitetet”: Der er udarbejdet udgangstal for den vedtagne indikator
 Indikator 2 ”Hjemtag af eksterne forskningsmidler per senior-VIP” har udviklet sig 

xxxx. 

Væsentlige understøttende aktiviteter
Vedr. styrket rekrutteringsindsats: Normerne indebærer bl.a., at: 

- alle stillinger formuleres bredt og opslås både nationalt og internationalt 
- der anvendes søgekomitéer 
- stillinger genopslås, hvis det efter ansøgningsfristens udløb vurderes, at der ikke 

er et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere 
- bedømmelsesudvalget skal have et flertal af eksterne medlemmer
- der lægges vægt på ophold ved udenlandske og internationalt anerkendte forsk-

ningsinstitutioner.

Universitetsledelsen følger udviklingen via data fra universitetets rekrutteringssystem.

Vedr. diversitet og ligestilling: AU afholdt som planlagt en intern konference d. 8/3 
2019, om hvordan der kan skabes mere diversitet og ligestilling i de faglige miljøer og i 
ledelsen på universitetet. Med ca. 250 deltagere var konferencen meget velbesøgt, og den 
blev startskuddet på en intensiveret indsats. Der er nu etableret et Diversitets- og lige-
stillingsudvalg på AU med rektor og prorektor som hhv. formand og næstformand. Der 
er desuden etableret diversitets- og ligestillingsudvalg på fakultetsniveau. Det centrale 

Punkt 4, Bilag 1: 4.1. Statusredegørelse 2019 - udkast.docx
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udvalg har hen over efteråret udarbejdet udkast til ny handleplan på området, som sen-
des i høring primo 2020.   

Vedr. udvikling af de talenter, som universitetet selv uddanner: Ift. ph.d.-studerende 
vedtog AU i foråret 2019 ”Basic principles for doctoral education at AU” blev vedtaget. 
De skal bidrage til at 

 Sikre det rette niveau af selvstændighed i ph.d.-studerendes akademiske udvik-
ling.

 Lette samarbejdet omkring ph.d.-forløb på tværs af fakulteter via et sæt grund-
principper, der giver en fælles forståelse af det niveau af selvstændighed og fri-
hed til at følge nye forskningsveje, der er implicit i et ph.d.-forløb på AU. 

 Sikre at ph.d.-afhandlinger ved AU fortsat er på et højt fagligt, internationalt ni-
veau.

  
I takt med at antallet af yngre forskere er steget de senere år, er talentudvikling og karri-
ereafklaring er blevet stadigt vigtigere aktiviteter.  Talentprogrammet Junior researcher 
Development Program blev etableret i 2017, og forlænget med yderligere to år i 2018. 
Karriereprogrammet har særligt fokus på karriereafklaring i forhold til arbejdsmarkedet 
uden for universitetet.

Ændringer
Der er ikke sket væsentlige ændringer i de planlagte aktiviteter 2019. 

Dokumentation for udvikling i de fastsatte indikatorer 

Baseline 2018 2019 2020 2021

Rekruttering af videnskabelige medarbej-

dere

- Antallet af kvalificerede ansøgere til fa-

ste videnskabelige stillinger på hele uni-

versitetet

Fastlagt i 2018 *)

Hjemtag af eksterne forskningsmidler

- Årligt forbrug af eksterne forsknings-

midler per senior VIP-årsværk **)

1.070.000 kr. 

(2017)

1.100.000 

kr. 
*) 
35 opslag til faste videnskabelige stillinger havde 1 kvalificeret ansøger 
38 opslag til faste videnskabelige stillinger havde 2-3 kvalificerede ansøgere
57 opslag til faste videnskabelige stillinger havde 4 eller flere kvalificerede ansøgere 

**)
Det er aftalt med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, at tenure-ansættel-
ser på adjunktniveau, medregnes i faste videnskabelige stillinger. 

Punkt 4, Bilag 1: 4.1. Statusredegørelse 2019 - udkast.docx



Handleplan for Aarhus Universitet 2020 - udkast

Strategisk mål 1  
Styrke forskningskvaliteten med henblik på at styrke Aarhus Universitets position som en stærk 
international forskningsinstitution

Rekruttering: 
Indsatsen for at øge antallet af kvalificerede ansøgere til faste videnskabelige stillinger fortsætter gennem imple-
menteringen af normer for rekruttering. Målet er endnu bedre forskningsmæssig kvalitet. Det er forventningen, at 
et øget antal kvalificerede ansøgere vil medføre større diversitet; både hvad angår internationalisering og køn. Det 
er ligeledes forventningen, at større kvalitet i rekruttering/ansættelse vil påvirke AUs hjemtag af offentlige og pri-
vate forskningsmidler positivt. Arbejdet med normerne er forankret i fakulteternes ledelse i et samarbejde med 
fakulteternes HR-enheder. Implementeringen startede i foråret 2018 og er en løbende proces. Normerne vil blive 
justeret, såfremt der opstår behov, så de bedst muligt understøtter det ønskede mål. 

Diversitet og ligestilling: 
Primo januar sendes forslag til ny handleplan for diversitet og ligestilling på AU i høring. Når handleplanen er ved-
taget, vil den udgøre grundlaget for det intensiverede arbejde med at styrke diversitet og ligestilling på AU. Hand-
leplanen indeholder en række konkrete aktiviteter; herunder 

 Diversitetsworkshop for hele ledelseslinjen i efteråret 2020 
 Pod cast serie med kvindelige topforskere fra AU
 Diversitet og ligestilling indskrives fremadrettet i ledelseskontrakter

Der afholdes en AU konference d. 13/3 2020 under titlen ”Promoting diversity at AU”, hvor bl.a. hovedlinjerne i 
den nye handleplan vil blive præsenteret. 

Talentudvikling: 
I foråret 2020 afholdes en konference, hvor grundprincipperne for ph.d.-uddannelsen på AU lanceres. Med afsæt i 
grundprincipperne sætter konferencen fokus på en række centrale problemstillinger vedr. ph.d.-uddannelsen. Mål-
gruppe er forskere, ph.d.-studerende og ledelse med viden om og engagement i ph.d.-uddannelse. 

Talentprogrammet Junior Researcher Development Program blev etableret i 2017, og forlænget med yderligere to 
år i 2018 pga. efterspørgsel på programmets tillbud samt positiv feedback fra målgruppen Karriereprogrammet har 
særligt fokus på karriereafklaring i forhold til arbejdsmarkedet uden for universitetet og evalueres i 2020. Evalue-
ringen vil bygge på deltagelsesstatistik, evaluering af kurser samt tilfredsheden med programmets øvrige aktivite-
ter som karrierevejledning og mentorprogram. På det grundlag besluttes det videre arbejde med at understøtte yn-
gre forskere i tidsbegrænsede stillinger samt karriereveje for de, der ikke forfølger en forskningskarriere på et uni-
versitet.

Ansvarlig forskningspraksis: 
Med afsæt i bl.a. VIVE-undersøgelsen fra dec. 2018 om forskningsfrihed i forbindelse med offentliggørelse på 
AU har univeristetsledelsen vedtaget en række tiltag, der skal understøtte ansvarlig forskningspraksis og 
forskningsfrihed på AU. I den forbindelse er det besluttet, at der skal afholdes obligatoriske læringsforløb for 
alle VIP ansatte på AU. Læringsforløbene udvikles og igangsættes i 2020. Der er ligeledes sat et arbejde i 
gang om at udarbejde grundregler for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med ek-
sterne parter.
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