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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

2/4 2019 14.00-16.00 Frandsensalen 4 

 

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 

Brian Bech Nielsen deltager til og med punkt 4 

Gæster Pernille von Lilienskjold, Knud Warming pkt. 5 

Noter  

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 5/3 

Noter  

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt. 

2  Nyt fra forskningsområdet 

Noter Nedslag ERC AdG 

 Positivt at der er hjemtaget et grant.  

 Det bemærkes, at frem til 2013 var AU´s og KU´s hjemtag på niveau – her-

efter falder AUs succesrate. 

 

Nedslag Villum Investigator 

 Flot hjemtag for AU– forklaringen er formentligt, at der var meget stærke 

ansøgere fra AU denne gang. 

 

Evaluering af Innovationsfonden 

 Kritikken er betydelig; bl.a. af governance-struktur.  

 

SHE-figures 

 DK klarer sig generelt ikke prangende – særligt ikke i sammenligning med 

de øvrige nordiske lande. 

 Mobilitetstallene (figur 5.3 og 5.4) er interessante – de danske kvinder er 

mindre mobile under ph.d.-forløb og mere mobile senere i karriereforløbet. 

 På AU ser man en øget mobilitet blandt de ph.d.-studerende; mænd såvel 

som kvinder. 

 Det ville være interessant at vide mere om kvinders mobilitet umiddelbart 

efter ph.d.-forløb.  

 

NUFI 

Søren orienterede kort fra seneste møde i NUFI. 
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DeiC 

ABOON orienterede.  

 DeiC har forholdt sig til forskellige scenarier. Hvis der skal etableres natio-

nale anlæg, skal ministeriet bidrage (forventet 50% medfinansiering). Des-

uden skal det være sømløst for den enkelte forsker at anvende faciliteten.  

 Det kan være en fordel for AU at benytte sig af nationale anlæg fremfor at 

udbygge egne.  

 Vision for HPC på AU drøftes i HPC Forum i næste uge.  

 

Uddannelses- og Forskningsministerens svar til Statsrevisionerne vedr. Rigs-

revisionens beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata 

ABOON orienterede. 

 Rigsrevisionens konklusion er, at de fem undersøgte universiteter– herun-

der AU – ikke beskytter forskningsdata i tilstrækkelig grad.  

 Ministeriet vil fremover tage det med i deres tilsyn.  

 På AU er der sat gang i flere indsatser, der skal styrke informationssikker-

heden.  

Konklusion  

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Marie Curie opfølgning 

Noter Pernille og Søren indledte. 

 

FSE har talt med HUM, Sund og Science på KU.  

 Fællestræk er, at der er tæt opfølgning i forhold til vejledere 

 Master-class har stort set det samme set-up som AU og anvendes primært 

til de vejledere, der ikke kender virkemidlet. 

 På Science er det under 30% af de indsendte ansøgninger, som har været 

forbi master class.  

 På Science mener man, at vejlederne kender virkemidlet godt og har god 

kontakt til fellows. Det er de stærke miljøer, der trækker.  

 På Hum er det også de stærke, men også mere niche-prægede miljøer, der 

har succes.  

 På Sund anvendes virkemidlet mere bredt.  

 

Drøftelse 

 På ST er man god til virkemidler i FNU – kendskabet skal udbredes til Ma-

rie Curie virkemidlet.  

 HR kan med fordel inddrages mhp. at identificere post-docs, som allerede 

er på AU og vil kunne søge. 

 Overvejelse, at master-class ikke skal fortsætter efter næste gang, men at 

ressourcer i stedet allokeres til gennemlæsning. En afslagsanalyse, der er 

under udarbejdelse, tyder på, at de ansøgere, der scorer allerhøjst, ikke har 
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været på master class, mens en del, der scorer lavt har været på master 

class. 

 FSE bør overveje, om indsatsen vedr. Marie Curie skal samles på færre 

hænder. 

Konklusion Udvalget konkluderede, at: 

 De faglige miljøer skal i højere grad tage virkemidlet til sig. Der er behov 

for opmærksomhed på, at virkemidlet kan bruges som rekrutteringsinstru-

ment – ledelsen har et ansvar for at kommunikere til de (stærke) faglige 

miljøer.   

 HR kontaktes mhp. at undersøge, hvordan de kan understøtte.  

 FSE fremlægger forslag til fremtidig MSCA-proces; herunder organisering 

og allokering af ressourcer i FSE til gennemlæsning og evt. masterclass.  

Fakulteterne inddrages via forskningsrådgiverne. 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 Opfølgning på normer for rekruttering af fastansat videnskabeligt 

personale 

Noter Lise introducerede. 

 

Drøftelse 

 Ved shortlistning bør man tilstræbe min. 4 kvalificerede ansøgere. På ST 

går man efter min. 5 kvalificerede ansøgere.  

 BBN: Interessant læsning; særligt scatterplots. Viser bl.a. tendens til, at i 

opslag med mange kvalificerede ansøgere er der relativt set færre kvinder. I 

sådanne tilfælde kan søge-komiteer spille en vigtig rolle.  

 Tallene viser, at de internationale ansøgere får ansættelse i noget mindre 

omfang, end de er kvalificerede.  

 Generelt må der meget gerne ske fremgang i rekrutteringen både hvad an-

går kvinder og internationale ansøgere.  

 Næste år bør der ikke være så mange, hvor der er under 4 kvalificerede an-

søgere. Hvis det fortsat er tilfældet, vil der ske ledelsesmæssige tiltag.  

 

Konklusion Udvalget godkendte materialet, som sendes videre til universitetsledelse uden 

bemærkninger.  

 

5 SDG-netværk - ansøgninger  

(LUKKET) 

Noter Prodekanerne præsenterede kort de i alt 12 ansøgninger.  

 

Det blev besluttet, at indkalde fem til interview d. 8/4:  

 

Konklusion  Udvalget besluttede hvilke ansøgere, der går videre. 

 FSE indkalder til interview 
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 Til interviewet skal ansøger tage afsæt i de fem bullits i call´et. Desuden 

indsendes, efter behov, justerede budgetter.  

 

6 Eliteforskpriser og –rejsestipendier 

(LUKKET) 

Noter Eliteforsk-priser 

AU kan indstille otte kandidater til EliteForskprisen 

 

Konklusion Udvalget besluttede, hvilke kandidater man vil indstille. 

Forslag fremsendes til orientering til universitetsledelsen. 

 

7 DFF: Indstilling til bestyrelse og faglige råd 

(LUKKET) 

Noter Indstillinger til bestyrelsen  

Indstillinger til bestyrelsen blev drøftet.  

 

De faglige råd 

 Er fortsat i proces på fakulteterne. 

  

Konklusion Udvalget besluttede, at indstille de foreslåede kandidater til universitetsledel-

sen. 
 

Til meddelelse (fortsat) 

Nr. Dagsordenspunkt 

8 Ansvarlig forskningspraksis - årlig opfølgning 

Noter Lise orienterede.  

 

Drøftelse 

 Der er to sager, som Nævnet for videnskabelig uredelighed har afvist at be-

handle, fordi der ikke var tale om videnskabelige ”produkter”. De to sager 

er efterfølgende behandlet i Praksisudvalget, hvilket undrer, når de er ble-

vet afvist i NVU. 

      Som opfølgning på drøftelsen i UFFE har juristerne i universitetsledelsens 

stab efterfølgende oplyst, at Praksisudvalgets kompetence er i modsæt-

ning til NVU’s kompetence ikke begrænset til et »videnskabeligt produkt«, 

men omfatter ifølge lovens § 19, stk. 1, og Aarhus Universitets regelsæt § 

15, stk. 1, alle tilfælde af »tvivlsom forskningspraksis«, som defineret i lo-

vens § 3, stk. 1, nr. 5. Afvises en sag fra NVU under henvisning til mang-

lende kompetence, kan praksisudvalget vælge at tage sagen under be-

handling som et tilfælde af tvivlsom forskningspraksis. Praksisudvalget 

vil som udgangspunkt tage en sag op, hvis den i bredere forstand angår 

forskning ved Aarhus universitet. Det samme gælder spørgsmål om brud 
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på god videnskabelig praksis, som af NVU vurderes at falde under baga-

telgrænsen for videnskabelig uredelighed, men som kan udgøre et tilfælde 

af tvivlsom forskningspraksis. 

 Nævnets lange sagsbehandlingstid blev drøftet. Den er utilfredsstillende i 

lyset af, at netop kortere sagsbehandlingstid var en af årsagerne til, at næv-

net overhovedet blev etableret. AUs position i forbindelse med etablerin-

gen var, at institutionerne selv sagsbehandler den slags sager.  

Som opfølgning på drøftelsen i UFFE har juristerne i universitetsledelsens 

stab efterfølgende oplyst, at universitetsledelsen har anmodet universi-

tetsledelsens stab om en kortlægning af sagsbehandlingstiden ved NVU i 

de sager, som AU har oversendt i perioden 1.7. 2017- d.d. Kortlægningen 

skal danne grundlag for beslutning om, hvorvidt der skal rettes henven-

delse til NVU, evt. via DKUNI, om sagsbehandlingstiden. US forventer at 

have forelagt spørgsmålet for UL i løbet af april måned.” 

Konklusion  Udvalget tog den årlige opfølgning fra Praksis udvalget til efterretning.  

 

9 Eventuelt 

Noter Intet 

Konklusion Intet 

 

 

 

 


