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1

Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET

Møde den Mødeforum Klokkeslæt Sted Nr.
11/6 2019 UFFE 14.00-16.00 Frandsensalen 6

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 (INLI)
Afbud
Gæster  Jakob D. Sørensen (pkt. 3), Pernille von Lillienskjold (pkt. 5), Anders 

Børglum og Arnold Boon (pkt. 6)
Referent Inge Liengaard (INLI)

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

Bilag
1.1 Referat d. 7/5 2019

BBN

2 14.05-14.15 Nyt fra forskningsområdet

Bilag
2.1 Statusnedslag – DFF
2.2 Statusnedslag – Marie Curie ITN

BBN

Til beslutning
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

3 14.15-14.40 Ekstern forskningsfinansiering: Årsrapport 2018

Bilag
3.1 Årsrapport 2018

JW

4 14.40-14.55 Årsrapport for talentområdet på AU: Forslag til 
indhold

Bilag
4.1 Udkast til indhold

BBN

5 14.55-15.10 MSCA masterclass 2020

Bilag
5.1 MSCA masterclass 2020
5.2 Afslagsanalyse 2018 ansøgninger

SRK

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat



Til drøftelse
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

6 15.10-15.40 Vision for HPC-området på AU

Bilag 
6.1 Visionsoplæg

SRK

7 15.40-15.45 Status UFFEs midler 2019

Bilag
7.1 Økonomioversigt 2019

BBN

8 15.45-15.55 Revision VIP-stillingsstruktur

Bilag
8.1 UFM ”Fremtidens meritering” 2019 - summary
      (link til den fulde rapport)

JM

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
9 15.55-16.00 Eventuelt BBN

https://ufm.dk/publikationer/2019/filer/fremtidens-meritering-afrapportering-fra-meriteringsudvalg.pdf
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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
7/5 2019 14.00-16.00 Rektoratets mødelokale 5

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 John Westensee (JW)

Gæster Pernille von Lillienskjold, Arnold Boon pkt. 6 og 7
Noter

Nr. Dagsordenspunkt
1 Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 2/4 2019
Noter  -
Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt.

2 Nyt fra forskningsområdet
Noter UFM rapport ”Talentbarometer 2018”

Det blev bl.a. bemærket, at DK har den dårligste placering blandt de nordiske 
lande, at kvindernes andel af forskerbestanden falder fra og med adjunktni-
veau, samt at AU generelt har en gennemsnitlig placering ift. de nationale tal.

AMP efterspurgte stærkere fokus på:
 Kvinder i ledelse 
 AUFF - både bestyrelsessammensætning og uddelinger. BBN oplyste, at de 

akademiske råd fremover skal indstille både en mand og en kvinde til AUF-
Fs bestyrelse, samt at den maksimale periode for et bestyrelsesmedlem er 
otte år (svarende til at man maximalt kan være medlem af akademisk råd i 
otte år).

 Genopslag ved stillingsopslag hvor der ikke er det tilstrækkelige antal kva-
lificerede ansøgere; herunder både mænd og kvinder.

UFM rapport ”Fremtidssikring af forskningskvalitet” 
 UFFE vurderer, at ud af de fire beskrevne modeller, er model 1 at foretræk-

ke; bl.a. fordi det er den model, der indebærer det laveste ressourcefor-
brug. 

 OBS på at det har betydning, hvilke parametre, der justeres på. Fx blev der 
udtrykt skepsis over, at ph.d. foreslås taget ud.

 Ærgerligt, at uddannelsesområdet ikke er medtaget i modellerne, fordi 
forskningskvalitet også kommer til udtryk i gode uddannelser. 

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 7. maj 2019.docx
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 Der er forventningen, at selvom fordelingsnøglen ændres, vil den faktiske 
udmøntning være stort set den samme som i dag. Det er snarere på lang 
sigt, at man vil kunne se en ændret fordeling imellem universiteterne.  

Konklusion Opfølgning Talentbarometer
 Ved næste års opfølgning på ”Normer for rekruttering” skal det belyses, om 

der anvendes genopslag, hvis der ikke er det ønskede antal kvalificerede 
ansøgere; herunder diversitet i ansøgerfeltet. 

Opfølgning ”Fremtidssikring af forskningskvalitet”
 Emnet følges – primært via DU
 Af de fire foreslåede modeller anbefaler UFFE umiddelbart model 1 – for-

udsat at der skrues på parametrene på en fornuftig måde.

Til beslutning
Nr. Dagsordenspunkt
3 Diversitet og ligestilling på AU 

- Opfølgning på handleplan for flere kvinder i forskning 2018 
- Etablering af Udvalg for diversitet og ligestilling

Noter Opfølgning på handleplan for flere kvinder i forskning 2018 
BBN indledte
 Der kan spores en positiv udvikling, om end den er lille ift. professorer.
 Der er en bekymrende stagnation på lektorniveau. 
 Opgaven er stor og kompleks, og der skal arbejdes på såvel den korte som 

den lange bane. 

Kommentarer til udviklingen på fakulteterne
 AR: overordnet tilfreds med den seneste års udvikling, som dog bl.a. skyl-

des, at man har overtaget et institut fra BSS, som havde en fin kønsforde-
ling blandt akademisk VIP. 

 BSS: bekymringsfokus er nu på starten af den akademiske pipeline: 
- Tendens til vigende søgning blandt kvinderne til ph.d.-uddannelse, li-

gesom der er tendens til vigende søgning på nogle uddannelser. 
- Tendens til at kvinder får post.doc.stillinger, mens mænd får ad-

junkt/tenure-stillinger.
 HE: har ligeledes øje for m/k fordelingen i forhold til post.doc og adjunkt/ 

tenure track stillinger. Ser man alene på nyansættelser i 2018 er udviklin-
gen positiv. 

 ST: Det går den rigtige vej, men udgangspunktet er lavt. ST har besluttet at 
lave et udvalg for diversitet/ligestilling forankret i Fakultetsledelsen. Det 
forventes, at der laves en mindre arbejdsgruppe under fakultetsledelsen 
med medlemmer af fakultetsledelsen samt VIP-staben. 

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 7. maj 2019.docx
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Drøftelse
 Vedr. måltallene (bilag 3.2): fremstillingen justeres, så udviklingen frem-

står tydeligere. Hvis man fremadrettet fastholder at anvende måltal, bør 
måltal justeres løbende, så de er ambitiøse såvel som realistiske. 

 Vedr. opgørelsen af udenlandsophold for ph.d.-studerende (tabel 6) bør 
der tages højde for kønsfordelingen på ph.d.-uddannelsen, når det vurde-
res (farvekodes), om m/k rejser ud i tilfredsstillende omfang. 

 Input fra konference d. 16/11 KU – hvis man kan duplikere studentermas-
sen undervejs, så har man et realistisk måltal.

 Når man skal adressere, hvorfor kvinder vælger universitetet fra, er det 
nødvendigt at kigge på såvel arbejdsmiljø, curriculum, netværk, ressourcer 
mv.  

Etablering af Udvalg for diversitet og ligestilling
 Udvalget nedsættes på baggrund af konference d. 8/3 2019.
 Stor respekt for arbejdet, der hidtil er gjort i UFFE. 
 Udvalget konstitueres inden sommerferien, og første arbejdsmøde plan-

lægges hurtigst muligt. 
 Den første opgave bliver at lave ny handleplan med virkningsfulde initiati-

ver (fx økonomiske incitamenter som gulerod) – og mere tydelig opfølg-
ning. 

 Udvalget kan lade sig inspirere af LERU´s ni anbefalinger. 
 UFFEs rolle fremover er at være inspirator og kvalificere materialet. Dvs. at 

når der fx laves opfølgning til universitetsledelsen, skal UFFE ind over som 
kvalificerende led. Ansvaret for området ligger dog ved det nye udvalg.

Konklusion UFFE anbefaler universitetsledelsen: 
 At man fremover bør have fokus på: udviklingen på juniorsiden (ph.d., 

post.doc./adjunkt/tenure), arbejdspladskultur og genopslag af stillinger, 
hvis der ikke er et tilfredsstillende antal m/k kvalificerede ansøgere. 

 At der kommunikeres til ledere og medarbejdere om resultaterne af den år-
lige opfølgning; fx via nyhedsbrev og au.dk/genderbalance 

 At UFFE fremover har en kvalificerende rolle i arbejdet med diversitet og 
ligestilling på AU. 

4 Opfølgning SDG konference
Noter SRK indledte.  

Der bør tages stilling til, hvordan der arbejdes videre med SDG med afsæt i 
konferencen d. 4/2, som UFFE initierede, og de initiativer, der i øvrigt er i 
gang på AU. Her bør der særligt være fokus på organisatorisk sammenhæng og 
koordinering. Der er netop sendt en bæredygtighedstrategi til kommentering 
på fakulteterne, som indeholder forslag om både forskning og uddannelse. Her 
er medejerskab vigtig ift. både adm. og fakulteterne.

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 7. maj 2019.docx
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Drøftelse
 Det blev bemærket, at emnet også indgår i arbejdet med den nye strategi.  

Derfor vil det være hensigtsmæssigt at afvente udkommet af strategien, in-
den der træffes nærmere beslutning, for først på dette tidspunkt ved man, 
hvorledes fakulteterne vil prioritere.

 Mens nogle så SDG som en stor og oplagt mulighed, pegede andre på, at 
det ikke er alle fagligheder, der nemt kan spille ind i en SDG-dagsorden.  

Konklusion Det blev besluttet, at 
 Kataloget sendes til universitetsledelsen med den anbefaling, at der i første 

omgang arbejdes videre med de ”mørkegrønne” forslag og at der skal sikres 
forankring og sammenhæng mellem de forskellige spor/initiativer.  

5 Forslag vedr. årlig status på forskningsfinansiering (proces og ind-
hold)

Noter Pernille indledte.

Konklusion Udvalget 
 Godkendte forslag til ”fonde og bevillingsgiverkategorier” (bilag 1 afsnit 2). 
 Besluttede at data opgøres efter ”projektstart” som det angives i projektan-

søgning. 
 Tog konklusion i bilag 1 afsnit 3 - om anvendelse af fakulteternes ansøg-

ningsregistreringer som basis for beregning af succesrater - til efterretning
 Tiltrådte forslag til alternativ opgørelse af ansøgningsaktivitet og succesra-

ter (offentlig tilgængelige kilder vedrørende DFF og Horizon 2020). Det 
blev dog noteret, at der skal arbejdes henimod at kunne skaffe disse tal.

 Godkendte forslag til proces og indhold af status.

Til meddelelse
Nr. Dagsordenspunkt
6 Proces for registrering af forskningsbevillingsansøgninger 

Noter ABOON orienterede om initiativet og bemærkede, at det ville have været hen-
sigtsmæssigt, om fakulteterne havde været inddraget i arbejdet fra begyndel-
sen.

Drøftelse
 Der er enighed om at det vil være nyttigt med en moderniseret form af Re-

Ap, som kan anvendes på alle fakulteter.
 Der var ligeledes enighed om, at den største udfordring ikke er systemet – 

men indtastningsopgaven; dvs.  de menneskelige ressourcer.

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 7. maj 2019.docx
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 Det blev understreget, at der ikke er truffet en fælles beslutning om, hvor-
vidt et sådant system skal udrulles på hele universitetet, men rektor er po-
sitiv over for tanken. 

 På ST og HE bruger man ReAp. På HE har det været en stor udfordring; 
særligt på Klinisk Institut. Derfor har man bl.a. valgt at sanere i antallet af 
oplysninger, der skal opgives, for at gøre det så overkommeligt og simpelt 
som muligt. 

 Det er afgørende at et evt. nyt system minder om ReAp og fokuserer på 
”need to have”. Det må desuden gerne være kompatibelt med økonomisy-
stemet. 

 Forskningsstøtteenheden ser et stort potentiale, for det vil gøre indsamlin-
gen af data langt mindre håndholdt. 

Konklusion Udvalget 
 udtrykte opbakning til at arbejde videre med at skabe en fælles løsning, der 

har en funktionalitet, som minder om ReAp. De spørgsmål der skal besva-
res, skal svare til dem de enkelte fakulteter i dag anvender.

7 Opfølgning på brugerevaluering af FSE –
 orientering om proces

Noter ABOON indledte og kvitterede for fakulteternes bidrag, som dog peger i for-
skellige retninger. 

Konklusion  Udvalget tog orienteringen til efterretning.
 Det blev aftalt, at ABOON, JW og PvL inviterer forskningsprodekaner/de-

kaner til bilaterale møder, inden der laves lægges frem i UFFE.
8 Open Access
Noter PBO orienterede om status, som ikke er prangende. 

 
Konklusion Udvalget 

 tog orienteringen til efterretning.
 besluttede, at Universitetsledelsen skal orienteres, når der kommer nye tal.

9 Varsling om høring vedr. partnerskaber i Horizon Europe
Noter -  
Konklusion Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
10 Guild positionspapirer
Noter - 
Konklusion Udvalget tog orienteringen til efterretning.
11 Eventuelt
Noter  OSN orienterede om de igangværende drøftelser om CDEU’s fremtid og 

dens finansiering.
 Rapport fra IRIS – der følges op ift. såvel IRIS som styrelsen om, at AU ik-

ke kan stå inde for indholdet og finder processen utilfredsstillende. 

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 7. maj 2019.docx
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Punkt 2: Nyt fra forskningsområdet

2 / 9



Nedslag – Danmarks Frie Forsknings Fond (DFF)

Støtte til forskningsprojekt 1 inden for en økonomisk ramme på op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead og op til tre års varighed. Et DFF-
Forskningsprojekt 1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj 
international kvalitet. Ansøgeren skal have selvstændig forskningserfaring svarende til typisk 3 år eller mere efter opnåelsen af ph.d.-grad (eller 
opnåelse af tilsvarende kvalifikationer). Ansøgerens hidtidige resultater vil blive vurderet i relation til vedkommendes karriereforløb og i relation 
til de videnskabelige udfordringer i det ansøgte projekt.

Støtte til forskningsprojekt 2 udført af flere forskere (herunder postdoc og ph.d. studerende) inden for en økonomisk ramme på mellem 
2.000.000 kr. og 4.300.000 kr. ekskl. overhead. Et DFF-Forskningsprojekt 2 er ofte kendetegnet ved et koordineret og forpligtende samarbejde 
om en velafgrænset, fælles problemformulering, men det kan også være et projekt formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i dennes 
forskergruppe, når der argumenteres for, at projektet er særligt ambitiøst og ressourcekrævende, og at målet ikke kan nås gennem et DFF 
Forskningsprojekt 1. Forskningsaktiviteterne skal have potentiale til at opnå synergi mellem eventuelle delprojekter, indeholde internationalt 
samarbejde (hvis relevant) og være af høj international kvalitet.

Ansøger skal have gennemført et postdoc- eller adjunktforløb (eller tilsvarende) eller for læger tilsvarende postgraduat forskningsforløb. 
Ansøgerens hidtidige resultater vil blive vurderet i relation til vedkommendes karriereforløb og i relation til de videnskabelige udfordringer i det 
ansøgte projekt.

DFF-Samlet 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet
AU 53 48 46 58 68 273
KU 61 70 83 95 62 371
DTU 18 25 28 26 24 121
SDU 18 20 27 24 16 105
AAU 6 5 12 17 6 46
CBS 2 1 4 6 3 16
ITU 0 0 0 1 1 2
RUC 3 1 3 5 5 17
Andre 16 17 27 24 22 106
DFF i alt 177 187 230 256 207 1057

Punkt 2, Bilag 1: 2.1 Nedslag - DFF forskningsprojekt 1+2 - UFFE 11.06.2019.docx



FKK
FKK 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet
AU 5 2 4 5 8 24
KU 4 5 8 11 8 36
DTU
SDU 3 2 1 3 2 11
AAU 2 1 2 1 6
CBS
ITU
RUC 1 3 4
Andre 2 3 2 7
DFF i alt 12 13 18 23 22 88

ARTS-IKK Bodil Marie Stavning Thomsen ARTS-IKK Jakob Ladegaard ARTS-IKK Lis Birgit Møller ARTS-DPU Laura Gilliam ARTS-DPU Gritt Bykærholm Nielsen 
ARTS-IKS Cameron David Warner ARTS-IKS Morten Nielsen ARTS-IKKKarina Lykke Grand ARTS-DPU Uffe Thomas Jankvist ARTS-IKK Jakob Ilum Steensig
ARTS-IKS Charlotte Appel ARTS-IKKMorten Christiansen ARTS-IKS Eve-Marie Becker ARTS-IKK Joost Roger Robbe
BSS-PSY Mimi Yung Mehlsen ARTS-IKS Maria Elisabeth Louw ARTS-IKS Mary Katherine Hilson ARTS-IKK Lisbet Tarp 
Jacob Lund Weinreich BSS-PSY Thomas Faurholt Jønsson ARTS-IKK Mikkel Thelle

ARTS-IKS Laura McAtackney 
BSS-PS Kasper Lippert-Rasmussen 
BSS-PSY Dorthe Schougaard Berntsen 

Punkt 2, Bilag 1: 2.1 Nedslag - DFF forskningsprojekt 1+2 - UFFE 11.06.2019.docx



FNU
FNU 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet
AU 17 17 15 21 18 88
KU 12 21 25 25 18 101
DTU 6 8 5 5 8 32
SDU 6 5 11 3 4 29
AAU 3 1 2 6
CBS
ITU 1
RUC 1 1 1 3
Andre 2 1 3
DFF i alt 47 51 58 57 50 263

ST-BIOS Angela Fago Henning Haahr-Andersen ST GEO Jan A. Piotrowski ST-BIOS Dorte Søndergaard Krause-Jensen ST-BIOS Henrik Balslev 
ST-BIOS Johannes Overgaard ST-BIOS Bodil Kirstine Ehlers ST-BIOS Bo Barker Jørgensen ST-BIOS Peter Funch ST-BIOS Johannes Overgaard
ST-BIOS Signe Normand ST-BIOS Christian Frølund Damgaard ST-BIOS Michael Møller Hansen ST-CHEM Bo Brummerstedt Iversen ST-BIOS Kasper Urup Kjeldsen
ST-BIRC Kasper Munch Terkelsen ST-BIOS Jens-Christian Svenning ST-BIOS Tobias Wang Nielsen ST-CHEM Henrik Birkedal ST-BIOS Thomas Alexander Davidson 
ST-CHEM Frank Jensen ST-BIOS Mikkel Heide Schierup ST-CHEM Hanne Birgit Schiøtt ST-CHEM Henrik Stapelfeldt ST-CHEM Thomas Bjørnskov Poulsen 
ST-CHEM Jeppe Olsen ST-BIOS Peter Teglberg Madsen ST-CHEM Henrik Helligsø Jensen ST-CHEM Jan Skov Pedersen ST-DAT Kristoffer Arnsfelt Hansen 
ST-CHEM Mogens Christensen ST-BIOS Trine Bilde ST-CHEM Kurt Vesterager Gothelf ST-CHEM Marcus Tobias Weidner ST-GEO Mads Andreas Faurschou Knudsen 
ST-GEO Thorsten Joachim Nagel ST-CHEM Karl Anker Jørgensen ST-CHEM Peter Remsen Ogilby ST-CHEM Marianne Glasius ST-GEO Stephane Bodin 
ST-iNANO Duncan S. Sutherland ST-GEO Andrew Sean Murray ST-DAT Peyman Afshaninaghadeh ST-DAT Jesper Buus Nielsen ST-iNANO Ebbe Sloth Andersen 
ST-MAT Bent Ørsted ST-GEO David Lundbek Egholm ST-GEO Marit-Solveig L.S. Seidenkrantz ST-GEO Charles Edward Lesher ST-iNANO Mingdong Dong
ST-MBG Esben Skipper Sørensen ST-iNANO Mingdong Dong ST-MBG Claus Oxvig ST-GEO Christof Pearce ST-iNANO Victoria Birkedal 
ST-MBG Gregers Rom Andersen ST-MAT Anders Marcel Bökstedt ST-MBG Poul Nissen ST-iNANO Daniel Otzen ST-MBG Kasper Røjkjær Andersen 
ST-MBG Jørgen Kjems ST-MAT Andrew Francis Swann ST-PHYS Dmitri Fedorov ST-iNANO Nina Lock ST-MBG Thomas Birkballe Hansen 
ST-MBG Rune Hartmann ST-MBG Christian Kroun Damgaard ST-PHYS Lars Bojer Madsen ST-MAT Jacob Schach Møller ST-MBG Tinna Ventrup Stevnsner 
ST-PHYS Jan Joachim Arlt ST-MBG Jan Johannes Enghild ST-PHYS Nikolaj Thomas Zinner ST-MBG Birgitta Ruth Knudsen ST-PHYS Aurelien Romain Dantan
ST-PHYS Karsten Vestbo Riisager ST-PHYS Alberto Imparato ST-MBG Bjørn Panyella Pedersen ST-PHYS Karsten Vestbo Riisager 
ST-PHYS Steen Brøndsted Nielsen ST-PHYS Henrik Bjerregaard Pedersen ST-MBG Torben Heick Jensen ST-PHYS Lars Bojer Madsen 

ST-PHYS Georg Morten Bruun ST-PHYS Steen Brøndsted Nielsen 
ST-PHYS Hans Otto Uldall Fynbo 
ST-PHYS Maximilian David Stritzinger 
ST-BIOS Toke Høye

Punkt 2, Bilag 1: 2.1 Nedslag - DFF forskningsprojekt 1+2 - UFFE 11.06.2019.docx



FTP
FTP 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet
AU 8 3 6 7 18 42
KU 13 15 18 16 13 75
DTU 11 17 22 21 15 86
SDU 2 2 3 3 10
AAU 2 3 7 12 3 27
CBS 0
ITU 1 1
RUC 1 1
Andre 1 2 2 2 7
DFF i alt 34 41 57 63 54 249

ST-BIOSMartin Holmstrup ST-AGRO Mogens NicolaisenST-BIOS Dennis Trolle ST-AGRO Lis Wollesen de Jonge ST-AGRO Diego Abalos
ST-CHEM Alexander Zelikin ST-ANIS Tina Dalgaard ST-CHEM Jørgen Skibsted ST-BIOS Hans Brix ST-AGRO Emmanuel Arthur
ST-CHEM Jan Skov Pedersen ST-iNANO Daniel Otzen ST-CHEM Troels Skrydstrup ST-BIOS Martin Holmstrup ST-AGRO Jim Rasmussen
ST-CHEM Torben René Jensen ST-DAT Ira Assent ST-ENG Carl Peter Leslie Schultz ST-AGRO Mette Vestergård Madsen
ST-ENG Anders Thyboe Lindhardt ST-ENG Menglin Chen ST-iNANO Brigitte Maria Städler ST-ANIS Tina Skau Nielsen
ST-ENV Lars Hestbjerg Hansen ST-MBG Magnus Kjærgaard ST-MBG Jan Johannes Enghild ST-CHEM Alexander Zelikin
ST-iNANO Duncan S. Sutherland ST-PHYS Peter Balling ST-CHEM Jan Skov Pedersen
ST-iNANO Ebbe Sloth Andersen ST-CHEM Kim Daasbjerg

ST-CHEM Torben René Jensen
ST-ENG Alexandros Iosifidis
ST-ENG Jakob Juul Larsen
ST-ENG Martijn Jan Resie Heck 
ST-iNANO Daniel Otzen
ST-iNANO Jeppe Vang Lauritsen
ST-iNANO Ken Howard 
ST-MBG Claus Oxvig 
ST-MBG Elena Simona Radutoiu
ST-PHYS Brian Julsgaard 
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FSE
FSE 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet
AU 6 4 4 7 7 28
KU 3 5 8 6 3 25
DTU
SDU 3 4 6 5 2 20
AAU 1 2 1 1 5
CBS 2 1 4 6 3 16
ITU
RUC 2 1 1 2 2 8
Andre 1 2 3 4 4 14
DFF i alt 18 17 28 31 22 116

BSS-ECON Anna Piil Damm BSS-ECON Rune Majlund Vejlin BSS-ECON Eric Hillebrand ARTS-DPU David Loic Daniel Reimer BSS-ECON Frederic Michel Patrick Warzynski 
BSS-ECON Kim Christensen BSS-ECON Torben Magnus Andersen BSS-ECON Tom Slot Engsted BSS-BTECH Anders Frederiksen BSS-ECON Helena Skyt Nielsen
BSS-ECON Sanne Wøhlk BSS-PS Jens Andreas Blom-Hansen BSS-LAW Lars Henrik Gam Madsen BSS-ECON Marianne Simonsen BSS-LAW Louise Halleskov Storgaard 
BSS-ECON Shin Kanaya BSS-PSY Geoffrey Paul Hunt BSS-MGMT Irene Dr Pollach BSS-ECON Niels Skipper BSS-PS Knud Erik Jørgensen 
BSS-PS Morten Valbjørn BSS-ECON Paolo Santucci de Magistris BSS-PS Morten Valbjørn 
BSS-PS Vibeke Lehmann Nielsen BSS-PS Carsten Jensen BSS-PS Per Mouritsen 

BSS-PS Daniel Finke BSS-PS Svend-Erik Vrede Skaaning 
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FSS
FSS 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet
AU 17 22 17 18 17 91
KU 29 24 24 35 20 132
DTU 1 1 1 3
SDU 6 7 7 10 5 35
AAU 1 1
CBS
ITU
RUC 1 1
Andre 13 12 19 16 15 75
DFF i alt 66 65 68 80 59 338

HE-BIOMED Christian Vægter HE-BIOMED Jens Leipziger HE-BIOMEDChristian Aalkjær HE-BIOMED Christian Bjerggaard Vægter HE-BIOMED Jacob Giehm Mikkelsen
HE-BIOMED Ebbe Briggs Bødtkjer HE-BIOMED Jens Peter Andersen DANDRITE Sadegh Nabavi HE-BIOMED Marco Capogna HE-BIOMED Marina Romero-Ramos
HE-BIOMED Erik Ilsø Christensen HE-BIOMED Rikke Nørregaard Nielsen HE-BIOMED Anders Nykjær HE-BIOMED Martin Roelsgaard Jakobsen HE-CLIN Jiong Li 
HE-BIOMED Flemming Cornelius HE-BIOMED Robert Andrew Fenton HE-BIOMED Bente Vilsen HE-BIOMED Robert Andrew Fenton HE-CLIN Lars Iversen 
HE-BIOMED Helle Annette Prætorius HE-BIOMED Søren Riis Paludan HE-BIOMED Natalia Fedosova HE-BIOMED Vladimir Matchkov HE-CLIN Uffe Birk Jensen
HE-BIOMED Jens Christian Jensenius HE-BIOMED Ulf Simonsen HE-BIOMED Steen Vang Petersen HE-CLIN Asger Granfeldt HE-CLIN Yelian Sun
HE-BIOMED Jeppe Prætorius HE-CLIN David James Brooks HE-CLIN Claus Johansen HE-CLIN Gregers Wegener HE-CLINLars Wiuff Andersen
HE-BIOMED Martin Roelsgaard Jakobsen HE-CLIN Jan Frystyk HE-CLIN Claus Lindbjerg Andersen HE-CLIN Gregers Wegener HE-CLINMartin Tolstrup 
HE-BIOMED Steffen Thiel HE-CLIN Jiong Li HE-CLIN Jakob Skou Pedersen HE-CLIN Henrik Saabye Wiggers HE-PH Cecilia Høst Ramlau-Hansen 
HE-CLIN Claus Lindbjerg Andersen HE-CLIN Karina Dalsgaard Sørensen HE-CLIN Jens Otto Lunde Jørgensen HE-CLIN Henrik Toft Sørensen ST-ENG Edzard Hajo Spillner 
HE-CLIN Jens Cosedis Nielsen HE-CLIN Trine Hyrup Mogensen HE-CLIN Jørgen Frøkiær HE-CLIN Jakob Skou Pedersen ST-MBG Jørgen Kjems 
HE-CLIN Lene Niemann Nejsum HE-CLIN Yury Shtyrov HE-CLIN Lars Dyrskjøt Andersen HE-CLIN Michael Sørensen ST-MBG Lisbeth Schmidt Laursen
HE-CLIN Lone Nikolajsen HE-ODONT Peter Svensson HE-CLIN Niels Møller HE-CLIN Nicola Pavese AUH-Henrik Eiskjær
HE-MBG Claus Oxvig ST-ENG Luis Alvarez-Vallina HE-CLIN Søren Dinesen Østergaard HE-CLIN/ST-PHYS Sune Nørhøj Jespersen AUH-Henrik Wiggers
ST-CLIN Deirdre Patricia Cronin-Fenton ST-iNANO Victoria Birkedal HE-CLIN Søren Laurberg HE-ODONT Nestor Rodrigo Lopez Fernandez AUH-Karina Dalsgaard Sørensen
ST-iNANO Daniel Otzen ST-MBG Christian Kroun Damgaard ST-MBG Rune Hartmann ST-MBG Anni Hangaard Andersen AUH-Søren Nielsen
ST-MBG Rune Hartmann ST-MBG Lotte Bjergbæk AUH - Ole Schmeltz Søgaard ST-MBG Torben Heick Jensen HE-BIOMED Christian Kanstrup Holm

ST-MBG Torben Heick Jensen ST-MBG Ulf Andersson Ørom 
AUH - Christian Juhl Terkelsen
AUH- Lars Iversen
AUH - Jørgen Olesen
AUH - Henrik Wiggers
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Nedslag – Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN) Netværk som samarbejder om etablering af internationale ph.d. uddannelser og 
Erhvervs-ph.d.-uddannelser. Formålet med ITN er at støtte ph.d. uddannelsen af såkaldte "Early Stage Researchers" via fælles forskertrænings- 
og/eller ph.d. programmer ved konsortier bestående af universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer, virksomheder eller 
SMV’er fra min. tre EU-medlemslande eller associerede lande, eller min. to for EID. Støtte til Early Stage Reseachers i ITN vil være for perioder på 
mellem 3 – 36 måneder.

Note til tabeller: Der er også ITN-bevillinger på andre danske universiteter end KU, DTU og AU, men da tallene skal indsamles manuelt er disse 
tre universiteter prioriteret. Forskningsstøtteenheden har adgang til tallene for 2019 for andre universiteter end AU.

ITN-Koordinator 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet
AU 2 1 2 0 2 7
KU 4 3 5 2 14
DTU 3 5 5 1 14
SDU
AAU
CBS
ITU
RUC
Andre
I alt 9 9 12 3 2 35

HE-BIOMED Søren Riis Paludan ST-PHYS Liv Hornekær ARTS-IKS Lotte Meinert ST-ENV Selin Kara
ARTS-IKS Anders-Christian Jacobsen ST-CHEM Kurt Gothelf BSS-BTECH Ramjee Prasad
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ITN-Partner 2015 2016 2017 2018 2019 Samlet
AU 5 2 4 6 3 20
KU 7 9 7 7 30
DTU 4 4 7 7 22
SDU
AAU
CBS
ITU
RUC
Andre
I alt 16 15 18 20 3 72

ST-CHEM Henrik Stapelfeldt ST-iNANO Jørgen Kjems BSS-MGMT Alice Grønhøj ST-iNANO Elena Ferapontova ST-CHEM Troels Skrydstrup
ST-MBG Torben Asp ST-MBG Poul Nissen ST-ENV Selin Kara HE-PH Annelise Norlyk ST-AGRO Peter Sørensen
BSS-ECON Niels Haldrup ARTS-IKS Ton Otto ST-ENV Sven Sommer ST-MBG Esben Lorentzen
ARTS-IKK Mikkel Wallentin ST-PHYS Jacob Sherson ST-iNANO Mingdong Dong
ST-ENV Carsten Suhr Jacobsen BSS-BTECH Albena Mihovska

ST-BIOS Jens-Christian Svenning
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Mødedato: 11/6 2019
Møde: UFFE
Punktejer: Brian Bech Nielsen
Gæst: 

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

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Årsrapport for talentområdet på AU: Forslag til indhold

Resumé

UFFE har efterspurgt en årsrapport på talentområdet. 
Et udkast til årsrapport har tidligere på året været fremlagt UFFE. Her indstillede UFFE, at rapporten 
skulle kvalificeres i ph.d.-skolelederkredsen. 
Her fremlægges et revideret forslag, som har været drøftet af og er godkendt i ph.d.-skolelederkredsen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender
 at rapporten udarbejdes i den fremlagte form – alternativt peger på hvilke konkrete data, som ikke 

skal medtages i den endelige rapport.

Sagsfremstilling

Den hidtidige ledelsesinformation på talentområdet har været opgjort i en række forskellige sammenhæn-
ge, f.eks. til AU i Tal, Flere Kvinder i Forskning, lokalt på fakulteterne mm.

TE har lavet et forslag til en samlet og ensartet ledelsesinformation på Talentområdet, som har den fordel, 
at den går på tværs af fakulteterne.

Rapporten dækker 
1) ph.d.-uddannelsesområdet ved AU
2) beskæftigelsessituationen for AU ph.d.-dimittender 
3) postdoc-ansatte på AU 

Formål
Styrken ligger i, at rapporten giver et samlet overblik over talentudviklingsområdet – på AU såvel som på 
fakultetsniveau. Samtidig vil rapporten synliggøre udviklingen på udvalgte områder ved at dykke ned i ud-
valgte emner, og (hvor relevant og muligt) fremstillen en tidssekvens på 5 eller 10 år.

Indhold
Rapportens hovedemner er fremstillet i vedhæftede dokument. Tabellerne bygger på eksisterende defini-
tioner og lægger sig op af øvrige officielle AU-tal på området. Rapporten er derved delvist baseret på tal, 
som vil være kendt fra andre opgørelser (som eks. AU i Tal), mens andre er et supplement til de allerede 
kendte statistiske opgørelser. 

Det vedhæftede forslag til rapportens indhold er udarbejdet med inputs fra US og drøftet og godkendt i 
ph.d.-skolelederkredsen. Det bemærkes, at der kan opstå behov for at justere definitioner mv., når det 
konkrete arbejde med at behandle data begynder. 
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Format
Rapporten udarbejdes i en printvenlig version. På sigt bør det undersøges, om Power BI-appen kan anven-
des.

Tidsplan
Godkendes forslaget, vil talentudviklingsenheden udarbejde rapporten i efteråret 2019. Arbejdet koordine-
res så vidt muligt ift. de øvrige data-indsamlinger hos bl.a. AU HR IT. 

Når UFFE har behandlet rapporten, sendes den til orientering til universitetsledelsen. 

Økonomiske konsekvenser

-

Kommunikation

-

Sagsbehandler

Stine Birk Kristensen (TE)

Involvering

Rapportforslaget er godkendt i ph.d.-skolelederkredsen. Udkastet er udarbejdet med kommentarer fra 
ph.d.-skolelederkredsen, US, AU HR IT, samt ph.d.-skoleadministrationerne.

Tidsfrist

Januar 2020.

Bilag

Bilag 1 Forslag til indhold af årsrapport på talentområdet.



Analyse og Politik
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf. :  +45 8715 0000
E-mail: unistab@au.dk

Web: www.au.dk

Notat

Stine Birk Kristensen

Dato: 3. juni 2019

Side 1/2

AARHUS UNIVERSITET

Modtager(e): UFFE

Årsrapport Talentområdet (statistisk data)

Årsrapporten for talent er opdelt i tre dele:

- DEL 1: Nøgletal om ph.d.-uddannelsen på AU
- DEL 2: Nøgletal for AU ph.d.-dimittenders beskæftigelse; herunder postdoc-ansæt-

telser på AU 
- DEL 3: Nøgletal for postdoc ansatte på AU 

Rapporten udarbejdes årligt. Indholdet godkendes i ph.d.-skolelederkredsen.

Rapporten er baseret på en række nøgletal, hvoraf en betydelig del er AU’s officielle tal 
baseret på de indberetninger, der laves til f.eks. AU i Tal og Danmarks Statistik. Så vidt 
muligt, og hvor det findes hensigtsmæssigt, fremstilles de enkelte nøgletal som en kro-
nologisk oversigt (udvikling over 5 år). 

Formål
Formålet med årsrapporten er at levere samlet ledelsesinformation om talentområdet, 
som kan sammenlignes på tværs af fakulteter. Årsrapporten kan ligeledes bruges som 
referenceværk, når der er brug for viden om eksempelvis udvikling i optag, gradstilde-
ling, samarbejdsaftaler eller karriereforløb for unge forskere på AU. 

Indhold 
(alle tabeller vises på fakultets- og AU-niveau):

DEL 1: Ph.d.-uddannelsen
Rekruttering

- Ansøgning og optag (herunder opdeling på k/m og internationale)
- Top 15 universiteter, der rekrutteres fra 

Bestand og studieforløb 
- Bestand (herunder opdeling på k/m, Internationale ph.d.-studerende)
- Frafald (herunder opdeling på k/m og internationale) 
- Antal tildelte grader (herunder opdeling på k/m og internationale)
- Effektiv studietid (herunder opdeling på k/m og internationale)
- Barselsorlov (herunder opdeling på k/m)
- Udlandsophold (herunder opdeling på k/m og internationale)
- Forhold mellem antal indskrevne ph.d.-studerende og fastansatte VIP
- Antal ph.d.-studerende med en medvejleder fra et ikke-dansk universitet

NB: Undervisningsforpligtelse er ikke medtaget, da der ikke findes opgørelser over 
dette på fakultets- eller universitetsniveau.
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Finansiering
- Ekstern/intern (ved indskrivning af ph.d.-studerende)

Eksternt samarbejde
- Samarbejdsaftaler (erhvervsph.d., professionshøjskoler og joint/double degree) 
- Ovesigt over samarbejdsinstitutioner 

DEL 2: AU ph.d.-dimittenders beskæftigelse; herunder postdoc-ansættel-
ser på AU
Data fra ph.d.-beskæftigelsesundersøgelsen (spørgeskemaundersøgelse) fordelt på 1 
og 5 års ph.d.-dimittender

- Beskæftigelsessituation (1- og 5årsdimittender inkl. erhverveph.d.er) 
- Antal ansættelser ph.d.erne har haft per årgang 
- Antal ph.d.-dimittender der er ansat i en akademisk stilling
- Beskæftigede ph.d.ers ansættelsesforhold (fastansættelse/midlertidig stilling)
- Beskæftigede ph.d.er fordelt på sektorer (offentlig/privat/interesseorganisation)
- Hastighed hvormed ph.d.erne har fundet ansættelse efter endt ph.d.-uddannelse

Data fra AUHR (fordeling følger populationen ovenfor)
- AU ph.d.-dimittenders karriereforløb på AU (udvikling i pct.del ansat i akademisk 

stilling på AU efter tildelt grad fordelt på stillingstype, køn, fakultet, international)

DEL 3 
Postdoc -rekruttering ved AU 

- Ansøgere pr. stillingsopslag (herunder opdeling på k/m og internationale)
- Antal ansat uden stillingsopslag (herunder opdeling på k/m og internationale)
- Kvalificerede ansøgere pr. stillingsopslag (herunder opdeling på k/m og internatio-

nale)
- Ansættelser pr. stillingsopslag 
- Top 15 universiteter (institutioner), der rekrutteres fra

Postdoc-bestand 
- Forhold mellem antal postdocs og fastansatte VIP
- Andel internationale postdocs m/k
- Antal postdocs ansættelser med varighed på 1-6 og 6-12 måneder samt 1-2, 2-3 år.

Der anvendes så vidt muligt de samme definitioner, som DU anvender. 
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Beslutningspunkt (sæt kryds) X
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF): Forberedelse af processen 2020.

Resumé

 Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (UFFE) har ad flere omgange drøftet AU’s engage-
ment og hjemtag i tilknytning til EU-virkemidlet MSCA IF, herunder afviklingen af en master class 
for potentielle fellows. UFFE har allerede afsat midler til at afvikle en master class igen i 2020.

 Forskningsstøtteenheden og rådgiverne fra de fire fakultetssekretariater har drøftet, hvordan proces-
sen i forbindelse med MSCA IF eventuelt kan justeres for at sikre større succes i 2020-runden.

 Konklusionen var, at der nu er nødt til at være skærpet fokus på processerne før, under og efter ma-
ster class, herunder ikke mindst inddragelsen af vejlederne. Se vedlagte notat.

Indstilling

Det indstilles, at
- der gennemføres en evaluerende spørgeskemaundersøgelse blandt vejlederne i 2019 som grundlag for 

forberedelse af processen for 2020-runden.
- der på baggrund af den nye viden tilrettelægges forløb på de enkelte fakulteter med relevant fokus på 

fx oplysning af vejledere, rekruttering og inddragelse af vejlederne.
- UFFE senest på sit møde i december 2019 drøfter formen på selve master class for 2020.

Sagsfremstilling

Der henvises til vedlagte notat.

Økonomiske konsekvenser

UFFE har afsat midler til afvikling af en master class i 2020.

Kommunikation

Hvis det besluttes at tiltræde indstillingen, skal der informeres yderligere på institutterne om MSCA IF-
virkemidlet i løbet af efteråret 2019, ligesom vejledernes forpligtelse skal formidles.

Sagsbehandler

Funktionschef Pernille von Lillienskjold, Forskningsstøtteenheden

Involvering

Henry Andreasen (HE), Lotte Holm (ARTS), Ida Marie Gerdes (ST), Margrethe Vejs-Petersen (BSS), Anne 
Birgitte Lindgren (FSE), Mikkel Bjerg Kongsbak (FSE) og Helle Østergaard (FSE).

Tidsfrist

Bilag

Bilag 1: Notat om forberedelse af MSCA IF-processen 2020.
Bilag 2: Afslagsanalyse fra 2018-runden – resume (det fulde notat udsendes efter UFFE-møde)
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Modtager(e): Udvalget for Forskning og Eksterne Relationer

Forberedelse af Maria Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships-
processen (MSCA IF) 2020.

1. Baggrund
Udvalget for Forskning og Eksterne Relationer (UFFE) har ad flere omgange drøftet 
AUs indsats og resultater i forhold til Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships-
virkemidlet (MSCA IF) under Horizon 2020-programmet; senest d. 9/4 2019.  

Resultaterne for MSCA IF har været svingende i de år, hvor der har været afviklet 
master class. I 2016-runden fik AU 9 bevillinger, i 2017-runden 18 bevillinger og 
senest i 2018-runden 9 bevillinger igen.

Master class’en tjener flere formål:
- Potentielle fellows mødes med deres kommende vejleder. 
- FSE og fakulteterne afvikler i samarbejde workshops for potentielle fellows 

med fokus på at komme i gang med at skrive ansøgningen.
- Fellows præsenteret for Aarhus og Aarhus Universitet.

Udgifterne til master class’en afholdes af USM-midler fra UFFE og fakulteterne. UFFE 
har senest bevilget 500.000 kr. til MSCA IF og ERC-rekruttering i både 2019 og 2020, 
der er fordelt med 100.000 kr. til hhv. ARTS, BSS og HE og 200.000 kr. til ST, der har 
langt de fleste kandidater på master class. Alt i alt deltog der i 2019 knap 100 
potentielle fellows på master class.

Ud over den fysiske deltagelse på master class, tilbyder FSE også to gennemlæsninger 
af ansøgningerne i fastlagte og udmeldte timeslots fra juni til september, hvor der er 
ansøgningsfrist. Langt fra alle fellows benytter sig af denne mulighed. Særligt ved 
første mulighed for gennemlæsning er der mange potentielle fellows, som ikke sender 
et udkast, der er relevant at kommentere – til trods for, at de begynder på ansøgningen 
allerede på master class. Det giver imidlertid tid til at sparre med ansøgere, der søger 
uden at have været på master class.

2. Master class 2019
AU har i 2019 afviklet master class for fjerde gang. Programmet for master class’en 
2019 var i hovedtræk det samme på de fire fakulteter som de foregående år, men 
belært af erfaringerne fra KU har i hvert fald HE, ARTS og BSS i år på forhånd haft 
tættere bilateral dialog med vejlederne om, at de spiller en vigtig rolle i 
ansøgningsprocessen. ST holdt et fællesmøde for vejlederne.

Punkt 5, Bilag 2: 4.1 msca if master class til uffe ny version final.docx



AARHUS UNIVERSITET

Notat

Pernille von Lill ienskjold

Dato: 29. maj 2019
Ref: pvl

Side 2/4

På ARTS har man fx understreget, at det ikke bare er en almindelig 
forskningsbevillingsansøgning, men at vejlederne faktisk står som PI, og at deres 
navne figurerer i bevillingsoversigterne mv. På HE har man understreget, at hvis 
vejleder ikke kan være til stede under master class, så skal der findes en substitut. Det 
er vigtigt at fremhæve, at der er et betydeligt trænings- og opkvalificeringsaspekt i en 
MSCA IF, som vejlederne skal medvirke til at sikre.

FSE har desuden – i et forsøg på at styrke kompetencerne og arbejde mere 
specialiseret - besluttet at samle læsningen af ansøgningerne på færre personer i år. 2-
3 personer fra hvert af de tre rådgiverteams læser ansøgninger mod tidligere alle 5 i 
hvert team. Desuden sættes vejlederne cc på al korrespondance mellem FSE og 
fellows, og ambitionen er således at inddrage vejlederne noget mere i selve 
ansøgningsfasen end tidligere år.

Evalueringen af master class 2019, der ind til videre er foretaget blandt deltagende 
potentielle fellows på ST, ARTS og BSS, tyder på stor tilfredshed med indhold og 
afvikling af master class. De positive evalueringer siger imidlertid ingenting om 
ansøgningernes kvalitet i sidste ende.

3. Forberedelse af MSCA IF-proces 2020
FSE og rådgiverne fra de fire fakultetssekretariater har drøftet, hvordan processen i 
forbindelse med MSCA IF kan justeres for at sikre større succes i 2020-runden.

Konklusionen var, at forskerne på AU i højere grad kender MSCA IF-virkemidlet end 
for 4-5 år siden, men at der nu er nødt til at være skærpet fokus på processerne før, 
under og efter master class.

Det er ikke tilstrækkeligt bare at kigge på indholdet af selve master class’en. Det er 
også nødvendigt at overveje de processer, der går forud for master class, herunder 
dialogen med potentielle vejledere på fakulteterne og rekrutteringen af potentielle 
fellows, ligesom det er nødvendigt at overveje processerne efter master class – dvs. 
selve ansøgningsfasen.

Det er vurderingen, at det er mindst lige så vigtigt at fokusere på vejledernes oplevelse 
af ansøgningsforløbet som de potentielle fellows’.

For at få så godt et grundlag at tilrettelægge en forbedret indsats på, foreslås, at der 
umiddelbart efter ansøgningsfristen den 11. september 2019 gennemføres en 
spørgeskemaundersøgelse blandt vejlederne med henblik på at afdække, hvad der har 
fungeret godt og skidt før, under og efter master class.
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På baggrund af undersøgelsen tilrettelægges en mere fokuseret runde for 2020, som 
for eksempel kunne inkludere følgende elementer:

Optakt til master class
- Der informeres i efteråret 2019 på fx forskningsrådsmøder lokalt om MSCA IF-

virkemidlet: 
o Allerede ansatte fellows, der vil kunne søge MSCA IF, fordi de er ansat efter 

ansøgningsfristen i år. Det understreges, at der er et ikke ubetydeligt 
træningselement forbundet med virkemidlet.

o Alle relevante forskere opfordres til at have virkemidlet i baghovedet, når 
de er i dialog med unge forskere, der gerne vil til AU – og gerne via deres 
internationale netværk.

- Alle institutter opfordres af de respektive fakultetsledelser til at identificere, om 
der er faglige miljøer, som kan have glæde af at bruge virkemidlet mere strategisk, 
og som også kan tiltrække stærke kandidater – fx fagmiljøer, der har 
kompetencer, der er særlige for AU (fx nye grundforskningscentre) eller andre 
større strategiske satsninger, tværgående centre mv.

- Potentielle fellows, som gerne vil på master class, udarbejder på forhånd en kort 
begrundet ansøgning, som beskriver forskningsidé og motivation for at komme til 
AU– og evt. senest 10 dage før master class en mere præcis one pager om projekt.

o De begrundede ansøgninger vurderes efter lokale procedurer 
o One pagerne anvendes som led i forberedelsen af master class, herunder 

også i dialogen med vejlederne.
- Forskere, der har kandidater, som skal på master class, udarbejder tilsvarende på 

forhånd en one pager om fx træningselementer for fellow samt en beskrivelse af, 
hvordan den potentielle fellow kan integreres i forskningsgruppen på AU.  

- Der skal være fokus på excellence og værdi for AU.

Under master class
- Vejlederne skal så vidt muligt være til stede på AU. Hvis ikke, skal der være en 

substitut, som fellows kan have dialog med.
- Man kan ændre på indhold af master class’en ved fx at tilrettelægge workshoppen 

sådan, at der i stedet for 1,5 dags undervisning i træk, fx undervises tre halve dage 
i hhv. excellence, impact og implementation, hvorefter fellows den anden halvdel 
af dagene skriver på disse afsnit sammen med vejlederne og evt. også drøfter 
afsnittene i grupper på workshoppen. Hermed bliver deltagelsen i workshoppen 
mere forpligtende for både fellow og vejleder, men der bliver også mindre tid til 
tværgående sparring mellem fellows mv.. Hvorvidt selve formen skal ændres, kan 
der tages stilling til på baggrund af vejledernes tilbagemeldinger til efteråret 
2019. 
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Efter master class
- Vejlederne skal deltage aktivt i ansøgningsfasen, ikke mindst i forhold til 

beskrivelserne af, hvordan fellow skal indgå i forskningsmiljøet på AU, 
vejledernes kvalitet og forskningshøjde, samt hvilke faciliteter, der stilles til 
rådighed for vedkommende.

- FSEs gennemlæsning samles på få personer (ligesom i 2019)

Mere præcise tids- og procesplaner tilrettelægges i lyset af øvrige processer på de 
enkelte fakulteter.

4. Fordele ved master class
I drøftelserne mellem FSE og rådgiverne blev det fremført, at afviklingen af master 
class har en række positive afledte effekter: Fellow kommer til Aarhus, møder vejleder 
og ser byen

- Der er potentielt set basis for at komme tidligt i gang med ansøgningen, hvilket 
ofte er en forudsætning for at skrive en god ansøgning

- Master class’en er med til at sætte AU på Europa-kortet. Stort set alle de 
universiteter, som vi sammenligner os med, afvikler en eller anden form for 
master class vedr. MSCA IF. I The Guild-regi har programmet for AUs master 
class fået stor ros. Master class’en vurderes at have stort betydning for, at nogle 
fakulteter overhovedet har ansøgninger.

- Master class’en kan anvendes til at styrke AU’s internationale kontakter og bruges 
som et tilbud, der kan understøtte generelle samarbejdsaftaler med andre 
universiteter mv.

- Der er potentielle fellows, der ikke har fået en MSCA IF, men senere har fået en 
anden form for ansættelse på AU.

Der er ikke umiddelbart identificeret andre ulemper, end at det er ressourcekrævende 
at afvikle master class. Ud over de direkte udgifter til rejser og ophold, bliver der brugt 
mange arbejdstimer på (nogle af) fakulteterne og institutterne på at bestille og 
ombooke billetter, hotelværelser mv., ligesom der særligt i FSE bliver brugt meget tid 
på planlægning og læsning af ansøgninger.
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Analyse af AU MSCA-IF evalueringer 2018 - Resume

Forskningsstøtteenheden (FSE) har undersøgt tendenser og begrundelser for de afslag 
og bevillingstilsagn, der er givet på MSCA-IF ansøgningerne indsendt 2018. Til oriente-
ring lå succesraten på AU i 2018-rundenpå 9,4%. Den danske og europæiske succesra-
te var hhv. 17,6%, og 14,0%.

Ansøgningsinteressen, bevillingsfordelingen og succesraterne på AU, i DK og i EU in-
den for de forskellige typer ses i tabel 1.

Tabel 1: Andel af MSCA-IF bevillingstyper, der søges og hjemtages på AU, i DK og i EU

MSCA-IF bevillingstyper* AU DK

Indsendt/bevilliget (Succesrate)

EU

Global Fellowships 3/2 (67%) 14/4 (29%) 821/178 (24%)

European Fellowships
Standard

99/7 (7%) 420/69 (16%) 7499/930 (13%)

European Fellowships
Career

4/0 (0%) 19/5 (26%) 423/76 (20%)

European Fellowships
Reintegration

3/0 (0%) 13/2 (15%) 593/115 (21%)

  *) Læs mere om bevillingstyperne her.

Evalueringsresultatet for AU’s MSCA-IF ansøgninger i 2018 runden
AU indsendte i alt 109 ansøgninger (ARTS 16; BSS 4; HEALTH 12; ST 77) til MSCA-IF 
programmet. 9 har fået bevillingstilsagn. 28 ansøgere (som har opnået en score over 
85% men ikke en bevilling) har fået et såkaldt ”Seal of Excellence”. Heraf er 13 på en så-
kaldt reserveliste og vil kunne komme i betragtning, hvis der viser sig at være oversky-
dende midler, der kan udloddes. 

I tabel 2 oplistes den væsentligste kritik og antal ansøgninger, der har fået en kommen-
tar inden for den pågældende type af kritik.  

Mellem 9-22% af ansøgningerne får kritiske bemærkninger, som enten går på 1) at an-
søgerne (supervisor/forsker) mangler (relevant) kompetence eller ikke har redegjort til-
strækkeligt for denne; 2) at projektet mangler originalitet eller ikke har redegjort til-
strækkeligt for, at projektet er originalt og innovativt. Samlet set er 37% af ansøgninger-
ne ramt af et eller flere af disse kritikpunkter. Knap halvdelen (44%) af ansøgningerne 
får kritik for enten ikke at beskrive state of the art, objectives, eller concepts godt nok, 
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og ligeså får knap halvdelen kritik for ikke at beskrive metoder, datakilder eller det sta-
tistiske grundlag tilstrækkeligt detaljeret.
 
Den mest udbredte kritik går på supervisorens/værtsinstitutionens tilbud og tiltag 
m.h.t. “training” eller “integration” af forskeren, som evaluatorerne enten vurderer er 
utilstrækkelig eller utilstrækkeligt belyst. 46% af AU ansøgningerne rammes af denne 
kritik, som formentlig ikke er uvæsentlig set i lyset af at et af IF programmets væsentli-
ge formål er at udvikle (”modne”) og selvstændiggøre den næste generation af forskere.

Tabel 2: Eksempler på kategorier af kritiske kommentarer fra evaluatorernes vurde-
ringen af ansøgningerne indsendt fra AU

Konkluderende bemærkninger
Bortset fra i enkelte tilfælde, hvor rekrutteringen af kandidaten synes at have været for 
ukritisk, eller projektet ikke havde tilstrækkelig kvalitet, ville det være muligt at imø-
degå størstedelen af kritikken alene ved at investere mere tid og mere samarbejde imel-
lem vært/supervisor og forsker i at skrive en god ansøgning. 

Den gode ansøgning skal også fokusere på det, der er EU kommissionens væsentligste 
formål med at finansiere MSCA-IF projekter, som er at få modnet og selvstændiggjort 
den næste generation af forskere. Da det netop er her, AU’s ansøgere (forsker og super-
visor) har fået mest kritik, kunne en anbefaling være, at fokusere mere på de møder og 
iterationer, vejleder og forsker har undervejs enten bilateralt eller i forbindelse med af-
vikling af AU’s ”Master Classes”. 

Maj 2019/FSE

Kommentartype* Antal
ansøgninger

Forskerens kompetence svag eller utilstrækkelig 13 (13%)

Supervisorens kompetence svag eller utilstrækkeligt belyst 9 (9%)

Projektets kvalitet, originalitet og innovationshøjde er moderat/ikke overbe-
visende

22 (22%)

Projektbeskrivelsens afsnit vedr.  state of art – objectives – concepts – ambi-
tion etc. er uklar eller for udetaljeret.

44 (44%)

Projektbeskrivelsens afsnit vedr.  metoder – datakilder, statistik etc. er uklar 
eller for udetaljeret.

44 (44%)

Projektets grad af Interdisciplinaritet/multidisciplinaritet utilstrækkelig. 20 (20%)

Deling/udnyttelse af forskerens viden i værtsinstitutionen utilstrækkelig eller 
utilstrækkeligt beskrevet 

22 (22%)

Supervisorens/værtsinstitutionens tilbud og tiltag m.h.t. “training” eller “In-
tegration” af forskeren utilstrækkelig eller utilstrækkeligt beskrevet

46 (46%)
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Emne

Vision for HPC-området på AU

Resumé

HPC Forum blev etableret primo 2019. Det har en række opgaver; herunder at udvikle vision og rådgive le-
delsen på HPC-området.

HPC Forum har udarbejdet en vision, som hermed lægges frem for UFFE og efterfølgende skal til universi-
tetsledelsen. 

Visionsoplægget tager afsæt i AUs Digitaliseringsstrategi og skal ses i sammenhæng med de beslutninger 
vedr. HPC, som tages i regi af DeiC.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget
 drøfter visionsoplægget inkl. økonomi– med afsæt i at 1) ambitionerne i Digitaliseringsstrategien skal 

indfries, og 2) AUs bestræbelser på at sikre, at en ny national HPC-facilitet placeres på AU, skal styr-
kes. 

 formulerer en anbefaling til universitetsledelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund
Om HPC Forum
UL besluttede 13/6 2018 at etablere et fagligt HPC-udvalg under UFFE, hvor hvert fakultet har 1-2 forske-
re som medlemmer.  Udvalget refererer til UFFE og rapporterer ind med forslag og status, ligesom der ca. 
to gange årligt fremlægges indstillinger og status til UL på HPC-området. Udvalget har til opgave at koor-
dinere på tværs af fakulteterne, repræsentere AU eksternt i udvalg og komitéer, udvikle visioner og udvik-
lingstiltag på området og rådgive ledelsen om HPC.

AU digitaliseringsstrategi (s.4-6)
”Målet for digitalisering af forskningsområdet er: Aarhus Universitet skal etablere, udvikle og vedligeholde 
digitale faciliteter og kompetencer for derigennem at fastholde og udbygge sin position som et internatio-
nalt ledende universitet inden for forskning og for at fortsætte et stærkt engagement i samfundsudviklin-
gen.  Det skal opnås gennem en række delmål:

Aarhus Universitet vil: 
 tilvejebringe High Performance Computing faciliteter og kompetencer for at kunne anvende store da-

tamængder og dataintensive teknikker i forskning på samtlige fakulteter og i samarbejde med ekster-
ne partnere.

 støtte de faglige miljøer med teknologi og viden til at sikre overholdelse af gældende krav – herunder 
eksterne krav ifm. myndighedsbetjening – til performance, dataadgang, datadeling og databeskyttelse 
inden for forskning (Research Data Management og Open Access). 
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 fremme de faglige miljøers adgang til digitale faciliteter med fokus på at tilgodese de meget varieren-
de krav og forventninger, der eksisterer på tværs af universitetet.

 understøtte udviklingen af digitale forskningskompetencer hos forskerne samt deres tekniske medar-
bejdere.

 understøtte forskernes digitale formidling med tidssvarende digitale kommunikationsplatforme og 
rådgivning om digitale og sociale medier. 

Målopfyldelsen forankres i Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (UFFE), som på systematisk 
vis inddrager relevante fagmiljøer i forbindelse med udarbejdelse af roadmap, projektprioritering og im-
plementering. UFFE har i den forbindelse igangsat arbejdet med et visionspapir og politik for hhv. e-Scien-
ce og datamanagement, som bliver bærende for universitetets øgede satsning på området.”

HPC i DeiC-regi
Interimsbestyrelsen for DeiC har, på foranledning af Rektorkollegiet, udarbejdet udkast til indstilling vedr. 
fordelingsmodel, dimensionering og styring. Udkastet blev drøftet på møde i rektorkollegiet d. 21/5, men 
der blev ikke truffet endelig beslutning. I DeIC-bestyrelsens økonomiske strategi får Danmark gradvist 4-
doblet den nationale HPC-kapacitet over de næste 3 år. Udgangspunktet er, at der etableres flere nationale 
HPC-anlæg i stedet for eller som supplement til, at de enkelte universiteter skal udvide deres egen HPC-
kapacitet. Rektorkollegiet har principielt tilsluttet sig et økonomiscenarie, som indebærer en udvidelse af 
HPC-kapaciteten med 125 mio. kr. og storage-faciliteterne/data management med 30 mio. kr. Heraf har 
UFM givet tilsagn om at finansiere 50% og universiteterne 50%. 

For AU betyder det, at de nuværende udgifter på 10,4 mio. kr. pr. år (til Forskningsnettet) vil blive forøget 
til samlet 27,2 mio. kr. pr. år (AU og AUH har desuden udgifter på ca. 6 mio. kr. årligt til GenomeDK - inkl. 
strømforbrug på ca. 1 mio. kr. årligt. ST betaler desuden løn til to systemadministratorer ved CSCAA).  
Hermed vil AU have mulighed for at øge den nuværende HPC-kapacitet på ca. 15.800 CPU-cores til 55.700 
CPU-cores. Endvidere vil AU i dette scenarie have adgang til det EuroHPC-konsortium, som Danmark del-
tager i. Universiteterne kan bidrage med ”in-kind”-betaling i form af egne, nyanskaffede HPC-anlæg, som 
så også stilles til rådighed for andre brugere end universitetets egne brugere. Når HPC-kapaciteten udvi-
des, kan de enkelte universiteter byde på at hoste nationale HPC-anlæg. 
Visionsoplæg fra HPC Forum
Visionsoplægget fra HPC Forum tager afsæt i det ambitionsniveau, der er beskrevet i Digitaliseringsstrate-
gien. HPC Forum anser velfungerende lokale High Performance Computing faciliteter og kompetencer for 
at være en strukturel adgangsbillet til, at AU-forskere kan stå stærkt i forhold til at benytte (og drive) såvel 
nationale som internationale HPC-anlæg. Det er samtidig vurderingen, at ikke blot AU men også samar-
bejdet med AUH og Region Midtjylland vil blive styrket af en målrettet AU HPC-indsats. 

Det antages, at en AU-investering i HPC faciliteter og kompetencer vil stille AU stærkt, når en kommende 
national facilitet skal placeres, samt at investeringen kan indgå som en del af den nationale finansiering.

Det videre arbejde
Visionspapir angiver, at efterspørgslen efter beregningskapacitet og storage vil vokse betydeligt i de kom-
mende år. Denne efterspørgsel kan imødekommes på forskellige måder, der kan supplere hinanden. 

1. Udbygge AU’s egen HPC-kapacitet
AU kan investere i at reinvestere og udbygge sin eksisterende HPC-kapacitet og storage-kapacitet. En stor 
del af de eksisterende HPC-anlæg er af ældre dato og skal inden for kort tid udskiftes. De eksisterende 
HPC-anlæg er primært finansieret med eksterne midler. 
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Egne HPC-anlæg giver primært en brugernærhed og autonomi i beslutningsprocesser, som er vigtig for in-
teraktion og synergi mellem fagmiljøer og systemfolk, effektiv udvikling og implementering af analyser, 
samt fleksibilitet i design og opgaveløsning. 
Egne anlæg har imidlertid også ulemper: En øgning af AU’s HPC-kapacitet kræver ikke kun anskaffelse af 
nyt og ekstra hardware, men også en renovering af de eksisterende lokaler, herunder især ventilationsan-
lægget, eller ved at finde nye lokaler, da de eksisterende lokaler har en begrænset udvidelseskapacitet. 

2. Nationale og internationale HPC-anlæg
En DeIC-arbejdsgruppe, bestående af en sagkyndig videnskabelig medarbejder fra hvert universitet, skal 
nu se på hvordan den valgte strategi (se ovenfor) kan implementeres. Udgangspunktet er ’HPC as a servi-
ce’, dvs. at den enkelte forsker sømløst oplever den samme service, uanset om forskeren anvender univer-
sitetets eget HPC-anlæg eller et nationalt HPC-anlæg. Arbejdsgruppen skal se på de tekniske krav til HPC-
anlæg inden for fire forskellige beregningsbehov:

- Anlæg til at køre større enkeltstående beregninger (typisk inden for det tekniske og det naturviden-
skabelige område)

- Anlæg til at køre et stort antal beregninger samtidig, der hver især ikke optager et stort antal bereg-
ningsenheder (typisk mindre beregningsopgaver hos et bredt felt af videnskabelige områder)

- Anlæg dedikeret life-science
- Anlæg dedikeret beregninger inden for artificial intelligens, machine learning, mv (anvendelse inden 

for flere videnskabelige områder – herunder også det humanistiske område). 

Fordelen ved nationale HPC-anlæg er, at AU vil få adgang til en langt større HPC-kapacitet, da UFM med-
finansierer 50%. Ulempen kan være, at AU’s brugere ikke har samme brugernærhed, (tvær)faglige synergi 
og fleksibilitet, såfremt faciliteten ikke er placeret på AU.

3. Cloud-løsninger
Der er et stigende antal virksomheder (bl.a. Oracle), som tilbyder HPC-cloudløsninger. Disse løsninger er 
endnu ikke så udbredte og der er (endnu) ingen regulerede rammer for behandling af personfølsomme da-
ta såsom sundhedsdata, men de er omkostningseffektive og har især den fordel, at cloud-løsninger er hur-
tigt at skalére ift universitetets behov (og ikke kræver udbud og anskaffelsesproces som ved investering i 
egne anlæg). Efter drøftelsen i UFFE sendes sagen videre til UL, hvor såvel visionsoplæg som DeiC-udspil 
skal behandles.

Økonomiske konsekvenser

 Det afhænger af UFFEs anbefaling.
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-

Sagsbehandler
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Vision for HPC på AU

High-performance computing (HPC) er i stigende grad et område, der er vigtigt for uni-
versitetet og dets forskere. Mulighederne for at behandle store datamængder, lave kom-
plekse beregninger og udvikle nye algoritmer udgør et stort forskningspotentiale; både 
på verdensplan og på Aarhus Universitet (AU). Det er samtidig et område, som kræver 
store investeringer, og det er derfor vigtigt at have en vision, der sikrer inklusion, gen-
nemsigtighed og fairness i tildelingen af de tilgængelige ressourcer. Den fremlagte vi-
sion peger på løsninger, hvor investering i lokaler og hardware kombineres med den 
nødvendige grad af øget tværfagligt samarbejde, inklusion af nye brugergrupper og bæ-
redygtighed.

Der er enorm grøde i HPC baseret forskning i øjeblikket inden for modellering af kom-
plekse fysiske, kemiske, kulturelle, økonomiske og biologiske systemer. Her ser vi, ud 
over de klassiske typer af modellering, en betydelig interesse i brugen af machine lear-
ning og artificial intelligence algoritmer. Endvidere skyder et utal af nye forskningsfel-
ter frem inden for Big Data, personalized medicine, billedbehandling, økonomiske mo-
deller, osv. Nogle miljøer på AU står i princippet stærkt inden for mange af disse områ-
der, men HPC-området er under pres, fordi de essentielle lokale hardware (HW) facili-
teter i høj grad finansieres af forskernes egne bevillinger. I et fondslandskab, hvor suc-
cesraterne er på ca. 10%, skaber dette udfordringer med at kunne bevare en tidssvaren-
de og homogen facilitet. Det betyder også, at tilgangen til HPC-faciliteterne for nye bru-
gere bliver vanskelig på tværs af fakulteterne.

HPC-forum anbefaler, at AU sikrer:
 lokale HPC faciliteter på et konkurrencedygtigt niveau ved at etablere nye og 

udbygge eksisterende HW-faciliteter.
 at anlæggene kan anvendes bredt og satser målrettet på opbygningen af et 

tværfakultært samarbejde omkring den nødvendige support for forskerne på 
alle fakulteter.  

 at AU-HPC bliver en central partner i det nationale HPC-landskab med ansvar 
for et nationalt anlæg samt en aktiv partner i EuroHPC.

 diversiteten i brugen af anlæggene gennem et øget fokus på uddannelse og 
opkvalificering. Kompetenceudvikling er essentielt for at sikre diversitet i 
brugergruppen, ikke mindst i forhold til fordelingen på køn.

 at der i videst muligt omfang tænkes miljøhensyn ind i anskaffelse, drift og 
udskiftning af anlæggene.

En investering der opfylder disse krav vil betyde, at AU går fra at være i en situation, 
hvor man på HPC-området er bagud i forhold til andre danske forskningsinstitutioner, 
til at indtage en førerposition. Vi har nu chancen for at gribe de muligheder, som findes 
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inden for HPC gennem en investering, som styrker eksisterende forskningsmiljøer og 
samtidig understøtter AUs høje ambitioner inden for tværfaglighed og diversitet ved at 
etablere de nødvendige træningsfaciliteter og supportstrukturer, som udvikler nye HPC 
miljøer.    

En central opgave for det HPC-center, som skal supportere brugen af de nye faciliteter, 
vil være at indhente og viderebringe den nyeste viden om HPC-teknologi, facilitere vi-
dens- og kompetenceudvikling på tværs af fakulteterne, samt at give brugerne adgang 
til at afprøve de nyeste teknologier.

Nedenfor skitseres et ambitiøst fremtidsscenario for HPC-området på AU. Først disku-
teres typer og mængde af HW, der tænkes at indgå. Dernæst skitseres scenarier vedr. 
tværfakultær kompetenceudvikling, lokaler og organisation.

1. GenomeDK
GenomeDenmark clusteret (http://genome.au.dk) blev etableret i 2011 og er designet 
særligt til genomanalyse, bioinformatik og personlig medicin, herunder sikker behand-
ling af personfølsomme sundhedsdata. GenomeDK har en voksende national og inter-
national bruger-skare og har varetaget et utal af datatunge HPC-analyser med resulta-
ter publiceret i førende tidsskrifter, ikke mindst af AU medarbejdere (Nature, Nature 
Genetics, Science, Cell etc). Siden 2013 har GenomeDK varetaget AU’s og AUH/Region 
Midtjyllands personlig medicin HPC-analyser.

Succesen beror i høj grad på et tværfakultært samarbejde; organiseret først i Centre for 
Integrative Sequencing, iSEQ, og senest i AU/AUH’s Center for Genomics and Persona-
lized Medicine – med en meget tæt interaktion mellem forskere, software (SW) og HW 
system-administration og -udvikling.

I dag har GenomeDK 217 nodes (4424 cores) forbundet med 10GigE/Infiniband. Hver 
node har mellem 16 og 36 cores og 64 GB, 128 GB, 256 GB, 384 GB, 512 GB eller 1 TB 
of RAM. Desuden 4 Nvidia V100 GPUer på to nodes. Lagerkapaciteten er på 12 PB.

5-års forudsigelse
Lager
Hvis den nuværende vækst (se figur 1) forventes konstant og projekteres 5 år frem vil 
der være behov for ca. 12 PB brugbar plads (med 80% udnyttelse), hvilket svarer til ca. 
15 PB rå kapacitet. Det må imidlertid forventes, at vækstraten stiger, især med de fal-
dende priser på genom-sekventering og den stigende sekventeringskapacitet (på 
AU/AUH og internationalt). På AU (primært ST og HE) forventes sekventering af 
60.000 genomer over de næste 5 år. Et komprimeret genom (helgenom-sekventeret) 
fylder ca. 400 GB. Dermed forventes pladsbehov om 5 år at være 30 PB brugbar plads 
(med 80% udnyttelse), dvs. ca. 37 PB rå kapacitet.

I alt forventes der således at være brug for 52 PB rå lagerkapacitet. Antages en pris på 
200 DKK/TB vil dette koste 10,4 mio. DKK for diske. Den nødvendige infrastruktur 
(storage servere etc.) vil lægge yderligere 15% oveni prisen, dvs. samlet 12 mio. DKK.
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Den eksisterende lagerkapacitet forventes at udgå inden udgangen af den pågældende 
periode og vil skulle erstattes. Dette er taget med i ovenstående estimater.

Figur 1: Forudsigelse af pladsforbrug over de næste 5 år baseret på data fra det sidste år. Y-
aksen er i terabytes (1000 terabyte = 1 PB).

Regnekraft
Historisk er der blevet brugt flere penge på regnekraft (compute nodes) end på lager. 
Det forventes dog ikke at behov for regnekraft vil vokse proportionelt med behovet for 
lager. Siden starten af GenomeDK er der i gennemsnit brugt 1,2 mio. DKK/år på regne-
kraft. Dertil skal lægges den yderligere stigning i helgenomer omtalt ovenfor under La-
ger. En kørsel på ét helgenom bruger 2100 kernetimer. Det forventes, at der om 5 år vil 
blive genereret 20.000 genomer/år i AU (ST og HE) forskningsprojekter, hvilket vil 
kræve 42 mio. CPU-timer. Antages det, at clusteret udnyttes 100%, har en perfekt 24/7 
oppetid, og at beregningerne skalerer perfekt, vil dette kræve ca. 4800 kerner. En mere 
realistisk antagelse er dog en udnyttelsesfaktor på 0,6, hvorved det reelle behov er ca. 
8000 kerner (ca. 222 maskiner). Med de nuværende priser vil vi derfor skulle købe reg-
nekraft for 16 mio. DKK over de næste 5 år, oveni de 1,2 mio DKK/år for at opretholde 
det nuværende antal kerner.

I alt skal der altså købes 13.000 kerner for 22 mio. DKK over de næste 5 år, eller 4,4 
mio/år. Med de forudsagte udvidelser til lager og regnekraft vil GenomeDK skulle bru-
ge minimum 25 racks i alt og ca. den dobbelte mængde strøm.

Det skal bemærkes, at der i ovenstående beregninger ikke er medtaget kapacitet til va-
retagelse af kliniske prøver til personlig medicin, som forventes at overgå til (og blive 
varetaget af) det Nationale Genom Center i løbet af de kommende år.
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2. Centre for Scientific Computing in Aarhus (CSCAA).
CSCAA (http://phys.au.dk/forskning/cscaa/) er et center under ST, oprettet i 2002, der 
varetager design, indkøb, drift, vedligehold og support af HPC-anlæg på fakultetet. 
CSCAA spiller således en central rolle i ST/AU's strategi på HPC-området.

”Grendel” (http://www.cscaa.dk) er navnet på det nuværende generelle HPC-anlæg ved 
ST som primært anvendes til beregningstunge opgaver (hvor GenomeDK aktiviteterne 
er karakteriserede ved datatunge opgaver). Inden for det sidste år har mere end 170 for-
skellige brugere fra ST og BSS benyttet anlægget.

Anlægget er anskaffet over en årrække på mere end 12 år og består af ca. 600 meget in-
homogene nodes, der tilsammen har ca. 11.500 cores og 20 GPU-kort. Til Grendel hø-
rer et diskstorage på ca. 0.5 PB. Regnekapaciteten udnyttes 100%, og der er typisk en 
kø svarende til ca. 2-3 gange anlæggets størrelse.

Ud over Grendel har nogle af de største HPC-brugere på ST også haft adgang til – og 
fuldt udnyttet – ca. 2800 cores og 20 GPU-nodes på Abacus2.0, det Nationale HPC-an-
læg på SDU. Imidlertid lukkes AUs adgang til Abacus2.0 ved udgangen af 2019, da an-
lægget bliver udfaset.  Samlet set har ST således haft adgang til ca. 14000 cores og 30 
GPU-nodes.

Regnekapaciteten på Grendel er over en årrække løbende blevet udbygget med omtrent 
10% (netto) per år. Med en forventet udvikling på området over de næste 5 år på sam-
me niveau, foreslås en dimensionering af et ”Grendel v2” anlæg svarende til en udbyg-
ning af den nuværende kapacitet fremskrevet til år 2024 med 10% per år, dvs. ”Grendel 
v2” foreslås bestykket med:  

 500 nodes, hver med 40 cores, 3-400 GB memory, 100 Gbps netværk
 50 GPU-nodes, hver med 40 cores, 3-400 GB memory, 100 Gbps netværk og 2 

GPU'er.
 2 PB diskstorage

Alt i alt ville dette anlæg have 22.000 homogene cores og 100 GPU-kort, hvilket vil 
kunne placere anlægget som ca. nr. 400 på Top 500 listen fra november 2018, svaren-
de til 2-3 Pflops. Figur 2 viser en fremskrivning baseret på ovenstående udvikling.

Anlægget foreslås anskaffet umiddelbart, hvorved merkapaciteten i starten ville kunne 
udligne den efterspørgsel, der i øjeblikket ikke kan tilgodeses. 
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Anlægget ville fylde 15-20 racks og have et effektforbrug på 300-350 kW
Anlæggets pris anslås at være 40-50 mio. kr. 

3. Skalering af AU-HPC 
Med det hastigt voksende og differentierede HPC-behov er det vigtigt, at AU-HPC både 
kan skaleres og være fleksibel i design. Det skal således bemærkes, at hvis AU skal være 
vært for en national HPC-installation, vil det være ønskeligt, at det samlede anlæg 
(GenomeDK og Grendel v2) havde en størrelse svarende til 2-5 gange det ovenfor skit-
serede.

Øget HPC behov på Arts
Arts har for indeværende ikke et regelmæssigt behov for HPC, der rækker ud over den 
kapacitet, der findes i hhv. kulturarvsclusteret (KAC) på Det kongelige Bibliotek og hos 
kommercielle cloud providers, men der er flere udviklinger i gang, som vil ændre dette. 
Der er sket en opkvalificering af forskere i en række miljøer, og udviklingen af databrug 
på humaniora inkluderer datatunge billeder, 3D-modeller, AI, videoer og sociale medi-
er. 

Der er på ARTS i 2019 etableret et Center for Humanities Computing Aarhus (CHC) for 
at understøtte brug af data-intensive metoder og AI i humaniora. CHC kan i et vist om-
fang understøtte forskere, der har behov for HPC. På grund af CHCs korte levetid kan vi 
primært give en vurdering af behov for regnekapacitet inden for det næste år. I løbet af 
2019 har CHC samlet to systemer til rådighed, der er beregnet til GPU intensiv bereg-
ning hhv. en IBM Power Systems server med to NVIDIA V100 GPUer og en Supermicro 
SuperServer med fire tilsvarende V100 GPUer. Lagerkapacitet er ikke et problem, da 
størstedelen af data lagres af det Kongelige Bibliotek. Fortsætter CHCs behov på sam-
me niveau, vil ARTS’ samlede udgifter til HPC i de kommende år være ca. 470.000 DKK, 
for at dække det nævnte HW. 

ARTS har interesse i at være en del af et samlet HPC-samarbejde på AU. Det konkrete 
omfang vil dog blive afvejet i forhold til de samlede ressourceomkostninger afmålt i for-
hold til fakultetets behov, samt hvorvidt de HPC-faciliteter, der etableres på AU, er en 
del af en lokal eller en national HPC-strategi.  

4. Tværfakultær vidensudveksling og kompetenceudvikling
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HPC-området er meget ressourcekrævende og har høj prestige på den internationale 
forskningsdagsorden. Det er derfor bydende nødvendigt, at AU afsætter tilstrækkelige 
ressourcer til aktiviteter, som gør denne forskningsdagsorden tilgængelige for nye bru-
gergrupper. Miljøet omkring HPC-faciliteterne på AU skal være åbent og inkluderende, 
således at vi sikrer diversitet blandt brugerne på alle fakulteter. Teknologitunge, høj-
prestige forskningsområder og industrier har en tendens til at være ekskluderende mil-
jøer både nationalt og internationalt, særligt når det handler om køn. Træningsmiljøer 
med fokus på inklusion og åbenhed har vist sig at være løsningen på dette problem. Fo-
kus på ligestilling i adgang til ressourcer er centralt for vores HPC vision. Et ambitiøst 
men realistisk bud for en konkret målsætning bør være, at 40% af alle HPC-brugere på 
AU i 2030 er kvinder.

AU bør afsætte 1 million om året pr år de næste 5 år som bruges til at koordinere og fa-
cilitere den nødvendige kompetenceudvikling på alle niveauer på tværs af de fire fakul-
teter. Dermed kan man skabe en HPC-brugergruppe, som kommer fra alle fakulteter, 
og hvor begge køn er ligeligt repræsenteret. Eksisterende forsøg med træning gennem 
brug af Software Carpentry og Code Refinery viser, at træningen sagtens kan være et 
tværfakultært tilbud, som dermed både kan styrke samarbejdet på tværs af fakulteter og 
være kompetenceudviklende på samme tid. For cementering af tværfagligheden og op-
timal udnyttelse af AUs ressourcer bør der oprettes formelle netværk med mulighed for 
systematisk erfaringsudveksling mellem personer i forskellige typer af supportfunktio-
ner på de fire fakulteter.  

5. Forslag til lokaler
Dyre, avancerede HPC-anlæg stiller ganske store krav til det lokale, hvor det placeres. 
Dels skal der være fysisk plads til selve anlægget og den nødvendige infrastruktur (el, 
køling, netværk, overvågning/sikkerhed, mv.) dels skal der være plads til forskelligt 
”supporterende udstyr”, såsom UPS/nødstrømsanlæg, el-tavler, køleanlæg/køle-
vandstilslutninger, netværkskrydsfelter, mm. Derudover skal der være tilstrækkelige 
kontor- og lagerfaciliteter, samt hensigtsmæssige adgangsforhold for transport ind/ud 
af udstyr.

Det nuværende lokale, der benyttes til drift af GenomeDK og Grendel, er beliggende i 
bygning 1541. Dette lokale har et areal på knap 200 m² og er på mange måder ideel, 
men desværre har det et utilstrækkeligt kølesystem baseret på ventilationsprincippet 
(indblæsning af almindelig frisk luft). Indretningen og el-forsyningen er utilstrækkelig 
til også at rumme et HPC-anlæg af en størrelse som skitseret ovenfor.

Det vil være forholdsvist nemt at opgradere 1541 til en kapacitet på ca. 1 MW og med en 
rackkapacitet på 60-80 stk. 60 cm-racks. ST's nyetablerede kølevandsring terminerer i 
bygning 1540, og kølevand til computerne vil relativt enkelt kunne føres op i computer-
rummet. I forbindelse med en evt. opgradering af 1541 vil det være nødvendigt også at 
opgradere og/eller udskifte el- og nødstrømsforsyningen, overvågning- og alarmanlæg-
get, brandbekæmpelsesanlægget, mm.

Kontor- og lagerforholdene trænger også til opgradering, ligesom der skal etableres en 
fornuftig adgangsvej for udstyr, der skal ind/ud af lokalet. Med en opgradering af byg-
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ning 1541 vil man have en løsning på lokaleproblematikken de næste 5-10 år. Fordelen 
ved 1541 er, at bygningen er placeret centralt på AU-Campus, tæt ved de primære bru-
gere.

Hvis der skulle blive behov for en større kapacitet, end hvad der kan tilvejebringes i byg-
ning 1541, skal der findes et egnet lokale, hvor behovene kan dækkes, helst beliggende 
på AU-Campus, evt. på Campus 2.0. Med tilstrækkelig prioritering - og set som en del 
af de kommende omflytninger på AU de næste 3-5 år - burde dette være muligt.
Et andet attraktivt alternativ til lokalitet kunne være i AUHs nye server-bygning, som er 
under planlægning på lokalitet lidt uden for Aarhus.

6. Budgetoversigt
5 års budget for AU-HPC i et low-road scenarie.
Beløb angivet i millioner DKK.

Per år i gennemsnit 
– mio. kr. 

Over 5 år – 
Mio. kr.

HPC installation og vedligehold
 GenomeDK
 Grendel v2
 ARTS

6,8
8,0
0,5

34
40
2,5

Tværfakultær kompetenceudvikling 1,0 5,0
Løn*
(6 system -administratorer) 3,0 15,0*
I alt 19,3 96,5

*I dag dækkes løn-udgifter til 5 systemadministratorer

Der er ikke inkluderet udgifter til renovering eller nyetablering af lokalitet eller til 
strøm.

Det er HPC Forums vurdering, at med denne investering vil AU opnå et tilfredsstillen-
de niveau ift. HPC-området (jf. bullits på s.1).

High-road scenarie (skalering 2-5x):
En skalering på HPC (installation og vedligehold) i et high-road scenarie vil ikke gælde 
proportionelt for kompetenceudvikling og løn, som maksimalt vil kræve 1 systemadmi-
nistrator mere. 

Udarbejdet af HPC Forum juni 2019
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Mødedato: 11/6 2019
Møde: UFFE
Punktejer: Brian Bech Nielsen
Gæst: 

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

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Status UFFEs budget 2019

Resumé

Det er tidligere aftalt, at udvalget får en økonomistatus op mod sommerferien og igen i sensommeren.
Status viser, at der er 2.86 mio. kr. til disposition på budget 2019. 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget
 tager budgetorienteringen til efterretning
 drøfter om der initiativer, som UFFE ønsker at støtte

Sagsfremstilling

UFFEs budget i 2019 er på 5 mio. kr. 
Pt. er der disponeret 2.14 mio. kr. (se bilag 1). 
Der er således fortsat 2.86 mio. kr. til udvalgets disposition. 

T.o. så er UFFEs budget i 2020 3 mio. kr. 
Der er på nuværende tidspunkt disponeret 2,14 mio. kr. af budget 2020. 

Økonomiske konsekvenser

Det afhænger af udvalgets drøftelse. 

Kommunikation

-

Sagsbehandler

Inge Liengaard, Universitetsledelsens Stab

Involvering

-

Tidsfrist

-

Bilag

Bilag 1: UFFE budget oversigt 2019-2021

Punkt 7: Status UFFEs midler 2019



År 2019 2020 2021

UFFE´s totale ramme på USM 5000 3000 3000

Indsatsområde: Ekstern forskningsfinansiering 

MarieCurie/ERC-rekruttering 500 500

I alt 500 500

Indsatsområde: Rekruttering og vækstlag^; herunder Kvinder i forskning

Junior Researcher Initiativet 640 640

Konference 8. marts 300

I alt 940 640

Indsatsområde: Interdisciplinaritet

Netværk og interdisciplinaritet

2 SDG interdisciplinære netværk 500 1000 500

SDG-konference (besluttet den 19.01.18) 200

I alt 700 1000 500

Ialt disponeret 2140 2140 500

Råderum 2860 860 2500
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Mødedato: 11/6 2019
Møde: UFFE
Punktejer: Jes Madsen
Gæst: 

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

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Revision af VIP stillingsstruktur

Resumé

Jes Madsen orienterer om arbejdet vedr. revision af VIP-stillingsstruktur mhp. en drøftelse i UFFE. 

Indstilling

Det indstilles, at udvalget
 Tager orienteringen til efterretning.
 Drøfter om der er særlige emner/synspunkter JM skal tage med i det afsluttende arbejde i arbejds-

gruppen. 

Sagsfremstilling

Der pågår pt. et arbejde i regi af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte vedr. revision af VIP stil-
lingsstruktur. Der er nedsat et antal arbejdsgrupper, som belyser forskellige spørgsmål. 

Arbejdsgruppen vedr. tenure track suppleret med forfremmelsesprogram til professor havde sit tredje mø-
de mandag d. 27/5, hvor der tegnede sig nogle konturer til de ændringer, som SIU vil foreslå.

Den videre proces
Arbejdsgruppen mødes igen d. 24/6. 
Der ventes en høringsproces efter sommerferien med henblik på, at bekendtgørelsesændringer kan iværk-
sættes fra nytår. 

Økonomiske konsekvenser

-

Kommunikation

-

Sagsbehandler

Inge Liengaard, Universitetsledelsens Stab

Involvering

Tidsfrist

Bilag

Punkt 8: Revision af VIP stillingsstruktur
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Referat – Udvalget for forskning og eksterne relationer

Universitetsledelsens 

Stab

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Tlf . :  87150100

AARHUS

UNIVERSITET

Dato Klokkeslæt Sted Nr.
11/6 2019 14.00-16.00 Frandsensalen 6

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 Jakob D. Sørensen (pkt. 3), Pernille von Lillienskjold (pkt. 4), Anders Børglum og 
Arnold Boon (pkt. 6)

Noter Inge Liengaard (IL)

Nr. Dagsordenspunkt
1 Godkendelse af dagsorden og referat fra 7/5
Noter -
Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt.

2 Nyt fra forskningsområdet
Noter Generel tilfredshed med materialet. Det er nyttigt at se udviklingen over flere år. 

Nedslag DFF
 ST har tredoblet hjemtag fra FTP. Det kan skyldes, 1) at der er fremsendt flere 

ansøgninger, og 2) at der denne gang har været en lokal proces, hvor ansøgnin-
ger er blevet gennemlæst af personer, der kender rådet. 

 De øvrige fakulteter ligger på et tilfredsstillende niveau. 

Nedslag MSCA ITN.
Drøftes i sammenhæng med pkt. 4.

Konklusion Udvalget tog nedslagene til efterretning. 

Til beslutning
Nr. Dagsordenspunkt
3 Ekstern forskningsfinansiering: Årsrapport 2018
Noter Jakob D. Sørensen indledte kort. Han præciserede, at der i årsrapporten opgøres 

ift. projektstartsår (fremfor hjemtagsår) jf. beslutning i UFFE d. 7/5 2019. 

Drøftelse
 Der var generel tilfredshed med materialet. 
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 Det blev drøftet, om der skal opgøres på hjemtagsår eller projektstartsår. Der 
var enighed om, at opgørelsesmetoden bør være konsistent i forhold til andre 
opgørelser – fx AU i Tal.

 Der er et tydeligt misforhold ift. Innovationsfonden. De faglige miljøer oplever, 
at det er vanskeligt at få succes med forskningsprojekter. 

 Opgørelsen bekræfter billedet af, at bevillingerne fra de offentlige fonde mind-
skes, mens der kommer flere og store private bevillinger. Dette er en udfor-
dring ift. overheadfinansiering.

 Kategorien ”øvrige offentlige” er stor – her kan Landbrugsministeriet og Miljø-
ministeriet med fordel opgøres i en selvstændig kategori. 

 Tendensen ift. hjemtag fra Novo Nordisk Fonden er positiv og ser ud til at fort-
sætte. Det er dog fortsat vigtigt med fokus på denne fond set i lyset af det store 
beløb, den uddeler årligt.  

Konklusion Udvalget besluttede at
 Årsrapport skal fremlægges i Universitetsledelsen – UL skal samtidig træffe 

beslutning om opgørelsesmetode. 
 Landbrugsministerium og Miljøministerium opgøres i selvstændig kategori i 

kommende årsrapporter. 

4 MSCA masterclass 2020
Noter Pernille von Lillienskjold indledte. Indstillingen er baseret på dialog med fakulte-

ternes forskningsrådgivere, som har foreslået en spørgeskemaundersøgelse efter 
masterclass 2019. Input herfra vil kunne bruges til at tilrette proces i 2020. 

Drøftelse
 Der er to væsentlige opgaver: 1) Vejlederne skal aktiveres og 2) projekterne 

skal læses bedre igennem. 
 Det er fakulteternes ledelsesopgave at aktivere vejlederne, som grundlag for 

at tilrette proces i 2020; fx vedr. oplysning af vejledere, rekruttering og ind-
dragelse af vejlederne.

Konklusion Udvalget besluttede, at
 Fakulteterne løfter ledelsesopgaven med at aktivere vejlederne. 
 UFFE senest på sit møde i december 2019 drøfter formen på master class 

2020 baseret på fakulteternes dialog med vejlederne.

5 Forslag til indhold i Talentstatusrapport
Noter Drøftelse

 Der bør være en opmærksomhed på tidsforbrug i forhold til at fremstille og 
kvalitetstjekke data. Vurderingen er umiddelbart, at hovedparten af data vedr.  
ph.d. kan fremskaffes nemt via ph.d.-planner, så længe denne fungerer. 

 Det er nyt, at der fremstilles data om postdoc-området, men der var enighed 
om, at det er et felt, som det er nyttigt at vide mere om. 

 Tilføjelser til forslaget: Der bør opgøres på:
 Ph.d.: DK/internationale ph.d.-stipendiater ift. barsel
 Postdoc: køn ift. ansættelser 
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Konklusion Udvalget godkendte
 At rapporten udarbejdes i den fremlagte form – dog med en opmærksomhed 

på tidsforbrug i administration og på fakulteterne. 

Til drøftelse
Nr. Dagsordenspunkt
6 Besøg HPC Forum
Noter Anders Børglum og Arnold Boon deltog.

Anders introducerede til HPC Forum, HPC faciliteterne på AU og hovedelementer-
ne i visionsudkastet.
 Der er en stigende efterspørgsmål på HPC kapacitet; dels fordi stadig flere 

forskningsområder anvender HPC, dels fordi prisen på beregninger er falden-
de.

 I det nuværende økonomiske set up er det eksterne bevillinger, der holder AU-
faciliteterne kørende. Der er ikke tilstrækkelig finansiering til at udvikle/ud-
bygge. 

 For Genome DKs vedkommende er den brugergenererede indtægt mere sym-
bolsk. Mindre brugere betaler ikke noget, større brugere får prislister som de 
kan vedlægge ansøgninger mhp. at få udgifter dækket. 

ABOON supplerede: 
 enig i stigende efterspørgsel og pegede på flere muligheder for indfri behovet: 

1) investeringer i egne faciliteter 2) investering i national facilitet og 3) cloud-
løsning.

 Ift. det videre arbejde med de nationale anlæg nedsættes der en arbejdsgruppe 
i regi af DeiC

 DK desuden med i international konsortium som kan håndtere de særligt store 
beregninger. 

Drøftelse
 DeiC udspil - som senest blev drøftet i rektorkollegiet d. 21/5 2019 – præsente-

rer et relativt stort pengebehov. 
 Der er en forventning om, at hvis AU investerer i eget HPC-anlæg, kan det tæl-

le med som en del af AUs medfinansering til DeiC – og samtidig øge chancen 
for, at AU kan hoste et nationalt anlæg. Rationalet er således, at en investering 
i lokalt anlæg udgør en forudsætning for det andet – om end der ikke er nogen 
garanti for, at et nationalt anlæg placeres på AU.

 Såfremt AU ender med at hoste et nationalt anlæg vil dette generere ministeri-
el medfinansiering.  

 Det er en betydelig investering for AU, men antagelsen er at det kan betale sig 
at være ambitiøs: behovet er stort, muligheden er der nu, og AU kan profitere 
af synlighed ift. fonde og forskere på dette område. Mange store bevillinger 
hviler på muligheden for at kunne anvende HPC-facilitet.
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 Brugerbetaling blev drøftet. I DeiCs strategi står, at brugerne ikke skal betale 
for ydelserne (ministerielt ønske). UFFE mente tværtimod, at brugerbetaling 
på AU er nødvendig; bl.a. fordi den gør det muligt at håndtere de forskellige 
behov der er på hhv. de våde og tørre områder.  

 Vedr. en cloud-løsning: Den rummer fordele, men også ulemper. Fx er det for 
nuværende ikke tilladt at behandlepersonfølsomme data i cloud. Uanset ligger 
en cloud-løsning noget fremme i tiden. 

Konklusion Udvalget
 Takkede HPC Forum for vision.
 Besluttede at følgende belyses af HPC Forum i samarbejde med ABOON inden 

fremsendelse til universitetsledelsen: 
1) De økonomiske konsekvenser i forhold til såvel en lokal AU investering og 

et nationalt anlæg i regi af DeiC; herunder den ministerielle medfinansie-
ring, afskrivningstiden og bygningsudgifter. 

2) Forslag til finansiering af udgifterne samt fordelingsnøgle imellem fakul-
teterne.

7 Status UFFEs midler 2019
Noter  AR/BSS har brugt midler ud over det bevilligede beløb til MSCA Masterclass 

2019. 
 Der er en forventning om, at der kan blive behov for flere midler på EU-områ-

det.

Konklusion Udvalget 
 Tog budgetorienteringen til efterretning.
 Godkendte ekstrabevillingen til AR/BSS.

UFFEs budget 2019 drøftes igen på UFFEmøde d. 21/8. Såfremt der er konkret 
forslag til initiativer, som UFFE kan støtte, skal forslagen fremsendes forinden. 

8 Revision af VIP stillingsstruktur
Noter Jes Madsen orienterede om arbejdet i de fire arbejdergrupper, der er nedsat under 

styrelsen.
 Det er forventningen, at ministeriet vil sende forslag til ændringer i bekendtgø-

relsen i høring efter sommerferien. 
 Arbejdsgruppen, som JM sidder i, har bl.a. drøftet forslag om tenure track fra 

lektor til professor. I det foreløbige udkast er det ikke klart, om det skal funge-
re som en rekrutteringsstrategi eller en forfremmelseskanal. 

 Arbejdsgruppen sidste møde er ultimo juni. 
Konklusion Udvalget 

 Tog orienteringen til efterretning.
 Drøfter sagen igen på UFFE-møde d. 2/7 2019, såfremt der ligger et færdigt 

udspil inden. 

Til meddelelse (fortsat)
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9 Evt. 
Noter -
Konklusion -


