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Universitetsledelsens  

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .:  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 

Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

5/3  14.00-16.00 Kippen 3 

 

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 OSN  

PBO deltog fra pkt. 5 

 

Gæster Jakob D. Sørensen pkt. 4, Pernille Bak Pedersen pkt. 6. 

Noter  

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 8/2 2019 

Noter  

Konklusion  Dagsorden blev godkendt -  pkt. 2 og 3 behandles samlet. 

 Referat blev godkendt  

 

2  Nyt fra forskningsområdet 

Noter Behandles sammen med pkt. 3 

Konklusion  

 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Evaluering af MSCA IF-runden 2018 

Noter SRK indledte.  

 Masterclass er nu afviklet for 3. gang – bortset fra sidste år er AUs niveau 

fortsat lavere end ønsket. Samtidig har KU meget stor succes. 

 Evalueringen viser, at der ikke er den store forskel i succesrate på de, der 

følger masterclass og de, der ikke gør. 

 Det foreslås, at den kommende masterclass afholdes som planlagt, men 

derefter skal masterclass gentænkes i lyset af det udviklingspotentiale, der 

påpeges i evalueringen.   

 

Drøftelse 

 AU ligger på niveau med de andre universiteter – dvs. at det er KU, som er 

undtagelsen. Derfor skal vi undersøge, hvad vi kan lære af KU.  

 på KU er der få centre/faglige områder, der gør det rigtigt godt. Derudover 

er understøttelsen ift. MSCA koncentreret på meget få hænder. 
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 Måske KU har mere direkte tilgang til, hvordan man understøtter/motive-

rer forskerne? Hos dem har mange viceinstitut-ledere også ansvar for fun-

ding. Dvs. at personaleledelse og fundingledelse er knyttet tæt sammen. 

 KU fremhæver selv, at forskerne ofte kender kandidater i forvejen.  

 FSE overvejer pt. i lyset af afrapporteringerne for H2020 generelt hvordan 

indsatsen kan styrkes fra FSEs side, og diskussionen om indsatsen ift. 

MSCA bidrager til arbejdet.  

 

Konklusion Udvalget besluttede, at:  

 Fastholde og udvikle masterclass-konceptet: Den forestående master-class 

afvikles som planlagt med mindre justeringer, hvor det er muligt. På læn-

gere sigt gentænkes masterclass.   

 Dialog med KU for at lære af deres erfaringer. SRK og JW undersøger nær-

mere – update herom på kommende UFFE-møde 

 

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 Forskningsberetning vedr. ekstern forskningsfinansiering – udkast 

til indhold  

Noter BBN indledte.  

 Forslaget afspejler et ønske om at få et overblik over hjemtag af ekstern 

forskningsfinansieringen en gang årligt. Uden en sådan oversigt er det van-

skeligt at bevare overblikket over, hvordan det går på tværs af de store ud-

viklingsrunder. 

 En beretning/status skal gå videre til universitetsledelsen. Det kan overve-

jes, om den også skal videre til bestyrelsen, som på tilsvarende vis får en 

uddannelsesberetning.  

 Der skal være fokus på tal og udvikling over tid.  
 
Drøftelse  

 Fremstillingen skal hedde ”status” ell. ”årlig opgørelse” – frem for beret-

ning 

 Den skal udelukkende indeholde kvantitative data om hjemtag af eksterne 

forskningsmidler, der kan genereres fra allerede eksisterende datakilder. 

 Fokus på resultater frem for aktiviteter 

 Data skal være på AU og fakultetsniveau  

 Data vedr. succesrater bør ligeledes så vidt muligt indgå – f.eks. ved at fa-

kulteternes opgørelser af ansøgningsaktivitet samles i fremstillingen. 

 Niveau for afrapportering på fak. niveau blev drøftet – der lægges op til en 

kombineret model, hvor de største bevillingsgivere opgøres for sig, mens 

resten opgøres i bevillingsgiverkategorier. Evt. følge STs eksempel. 

 Det foreslås at opgørelsen laves med udgangspunkt i projekternes start-

dato. FSE undersøger om dette er muligt. 

Konklusion Udvalget besluttede, at  
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 Der udarbejdes et revideret forslag til status/opgørelse med fokus på hjem-

tag og tidsserier, herunder ansøgningsaktivitet og succesrater så vidt det er 

muligt. 

 Data skal være på AU og fakultetsniveau  

 Status/opgørelse skal udelukkende indeholde kvantitative data om hjem-

tag af eksterne forskningsmidler, der kan genereres fra allerede eksiste-

rende datakilder. 

 De største bevillingsgivere opgøres for sig, mens resten opgøres i bevil-

lingsgiverkategorier.  

 Såfremt det er muligt laves opgørelsen med udgangspunkt i projekternes 

startdato 

 Det reviderede forslag sendes til kommentering på fakulteterne, inden be-

handling i UFFE. 

5 Kursus i IMPACT i H2020-ansøgninger 

Noter JW introducerede et kursustilbud. Kurset henvender sig primært til forskere 

 

Drøftelse 

 Muligheden blev drøftet, men det var vurderingen, at et sådant tilbud ikke 

vil motivere de forskere, som man gerne vil animere til at ansøge. 

 

Konklusion Udvalget besluttede: 

 At kurset ikke gennemføres på nuværende tidspunkt, men at det kan 

genovervejes, såfremt der identificeres et behov blandt forskerne. 
 

Til meddelelse (fortsat) 

Nr. Dagsordenspunkt 

6 Verdensranglisterne 

Noter BBN introducerede, og PBP gav derefter en kort indføring med fokus på THE 
og QS. 

 Analyse har vist, at der er et forbedringspotentiale ift. forskningsom-

dømme. 

 Ved QS må man selv foreslå respondenter – 400 nye hvert år. Det vil være 

nyttigt for AU at henvende sig til samarbejdspartnere inden for særligt 

stærke områder, hvor der er større chance for, at de peger på AU som et af 

de bedste universiteter inden for fagområdet. 

 Ved THE finder de selv respondenter baseret på Elseviers database. AU’s 

egne forskere kan stemme på AU. AU risikerer altså at blive sat bagud ift. 

de øvrige universiteter, hvis ikke AU’s egne forskere og tætte samarbejds-

partnere deltager i undersøgelsen. 
 
Drøftelse 

 Ved THE er der store udsving årene imellem – dette skyldes, at THE har 

ændret målemetoden.   



 Side 4 af 4 
 

 
Referat – Udvalget for forskning og eksterne relationer 
 

Universitetsledelsens  

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .:  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 QS viser et konstant fald for AU over de senere år. Det vil være interessant 

at få belyst, hvad dette fald er et udtryk for.  

Konklusion  Processen vedr. indsamling af data til QS-forskningsomdømmeindikator 

justeres.  

 Universitetsledelsens Stab går i dialog med fakultetssekretariaterne herom 

og giver en melding om en ny procesplan, når den ligger klar. Fakultetsse-

kretariaterne vil i den sammenhæng også modtage de faglige kategorier, 

som QS anvender til deres spørgeskemaundersøgelse.  

 

7 Status JRDP 

Noter LWB gav status for JRDP på baggrund af, at UFFE besluttede forlængelse i 

maj 2018.  

 

Der er øget fokus på entreprenørskab og karriereveje uden for academia. 

Hjemmesiden er en understøttende platform for den rådgivning og de tilbud, 

der findes lokalt.  

 

BBN oplyste, at han pt. er på institutrundtur og her har hørt JRDP omtalt flere 

gange, så der er interesse for og opmærksomhed på tilbuddet. 

 

OBS. på at det er en ledelsesmæssig opgave at gøre opmærksom på tilbuddet 

lokalt.  

Konklusion Udvalget til orienteringen til efterretning 

 

8 Orientering om Grundprincipperne for ph.d.-uddannelse ved Aar-

hus Universitet 

Noter PBO orienterede om processen.  

Produktet viser, at der er opnået enighed på tværs af fakulteterne.  

 

Konklusion Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

9 Evt.  

Noter SDG-netværk 

Følgende forhold i forbindelse med ansøgningsprocessen til SDG-netværk blev 

præciseret: 

- Lønmidler kan anvendes til netværksdannelse såvel som forskning. 

- Udgifter til netværksaktiviteter må gerne bruges til at dække deltagelse af 

eksterne partnere (f.eks. catering), men lønudgifter til eksterne partnere 

forventes at være en del af partnernes medfinansiering. 

 

Konklusion  

 

 

 

 


