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Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET

Møde den Mødeforum Klokkeslæt Sted Nr.
21/8 2019 UFFE 15.00-16.00 Rektoratets mødelokale 7

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 
(AMP), Per Baltzer Overgaard (PBO), Søren Rud Keiding (SRK), Jes 
Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN) 

Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL)
Afbud Lise Wogensen Bach (LWB)
Gæster  
Referent Inge Liengaard (IL)

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
1 15.00-15.05 Godkendelse af dagsorden og referat  

Bilag
1.1 Referat 11/6

BBN

2 15.05-15.20 Nyt fra forskningsområdet

Bilag
2.1 Nedslag Hallas Møller: Emerging, Ascending, Distinguished
2.2 Lundbeckfonden: Fellows og post docs 

BBN

Til beslutning
Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer

3 15.20-15.50 Status på UFFEs indsatsområder og budget samt 
forslag til nye aktiviteter

Bilag
3.1 Økonomioversigt 2019-2021
3.2 Forslag 1: Vitae - til understøttelse af karriereudviklingen af      

AU’s yngre forskere
3.3 Forslag 2: workshops rekruttering og internationalisering
3.4: Forslag 3: AU Space – interdisciplinært samarbejde om         

rumforskning 
 

BBN

Til meddelelse

Nr. Tid Dagsordenspunkt og bilag Ejer
4 15.50-16.00 Eventuelt BBN

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat
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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. 

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 11. juni 2019.docx
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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

 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 

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 11. juni 2019.docx
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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

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.

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 11. juni 2019.docx
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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 forslagene 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)

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 11. juni 2019.docx
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Nr. Dagsordenspunkt
9 Evt. 
Noter -
Konklusion -

Punkt 1, Bilag 1: 1.1 Referat UFFE 11. juni 2019.docx



Punkt 2: Nyt fra forskningsområdet

2 / 4



Nedslag – Novo Nordisk Fonden – Hallas Møller Stipendier – Bioscience and Basic 
Biomedicine

Overordnet set et program til støtte af karriereudvikling for forskningsledere inden for biovidenskab og 
biomedicin.

Til og med 2017 var der én type stipendie, og der blev uddelt 1-2 stipendier af 10 mio. kr. pr. år. 

Fra 2018 blev stipendiet delt op i tre; Emerging (adjunkt/post.doc.), Ascending (lektor), og Distinguished 
(professorer). Inden for hver bliver der uddelt 4 stipendier – altså 12 per år. Hvert stipendie er fortsat på 
10 mio. kr. I tillæg til de tre stipedietyper indenfor ”Bioscience and basic biomedicine” er der også 
projekt- og postdocmidler. Denne femdeling af virkemidler har Novo Nordisk Fonden i øvrigt også inden 
for fagområderne ”biotechnology-based synthesis & production”, ”clinical research”, ”endocrinology and 
metabolism”, ”clinical nursing research” og ”art history”.

Aarhus Universitet har i 2019 hjemtaget fem ud af i alt 12 stipendier; fordelt på 2 Emerging, 2 Ascending 
og 1 Distinguished.  

Institution 2003-2017 2018 2019 I alt
AU 6 5 5 16
KU 13 7 5 25
DTU 1 1
Andre 4 1 5
I alt 23 12 12 47

AU-ST-MBG Anders Lade Nielsen AU-HE-BIOMED Søren Paludan AU-HE-BIOMED Ina Maria Schiessl
AU-ST-MBG Gregers Rom Andersen AU-HE-CLIN Jacob Bentzon AU-HE-CLIN Diego Vidaurre
AU-ST-MBG Poul Nissen AU-ST-BIOS/BIRC Mikkel Heide Schierup AU-HE-CLIN Martin Tolstrup
AU-ST-MBG Thomas hansen AU-ST-MBG Ditlev Egeskov Brodersen AU-HE-CLIN Rikke Nørregaard
AU-ST-MBG Torben Heick Jensen AU-ST-MBG Peter Refsing Andersen AU-ST-MBG Poul Nissen
AU-ST-MBG Ulf Ørum KU-NAT Xu Peng DTU Rune Busk Damgaard
KB Petra Hamerlik KU-SUND Agnete Kirkeby KU-NAT Joseph Rogers
KU-NAT Andreas Sebastian Marquardt KU-SUND Anders Henrik Lund KU-NAT Michael Lisby
KU-NAT Kresten Lindorff-Larsen KU-SUND David Gloriam KU-NAT Peter Brodersen
KU-NAT Peter Brodersen KU-SUND Morten Olesen KU-SUND Guillermo Montoya
KU-NAT Wolfgang Peti KU-SUND Nicholas taylor KU-SUND Jens Bukh
KU-SUND Anders Asbjørn Jensen KU-SUND Niels Malland SSI Heather Boyd
KU-SUND Anders Henrik Lund
KU-SUND Chunaram Choudhary
KU-SUND Claus Storgaard Sørensen
KU-SUND Janine Erler
KU-SUND Jens Peter Holst lauritsen
KU-SUND Jesper Andersen
KU-SUND Konstantin Khodosevich
KU-SUND Rune W. Berg
RH Mads Hald Andersen
SSI Anders Hviid
Udland - Lasse Bohl Jenner

Punkt 2, Bilag 1: 2.1 Nedslag - NNF-HALLAS Møller stipendier.docx



Lundbeckfonden 
Lundbeckfonden uddeler årligt over 500 mio. kr. til sundhedsvidenskabelig forskning. Med den seneste uddelingsstrategi fokuserer fonden i endnu højere grad 
end tidligere på hjernen. 

Fondens programmer er rettet mod basal og klinisk forskning.  For fonden er hjerneforskning en rummelig betegnelse, der kan indeholde projekter indenfor 
både sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora samt teknik og naturvidenskab og meget gerne projekter på tværs af discipliner og på tværs af klinik 
og basalforskning.

Lundbeckfonden Fellowship
Lundbeckfonden uddeler hvert år en række stipendier til særligt lovende unge forskere, som er kvalificerede til at etablere eller udbygge en forskergruppe, og 
som har opnået en ph.d.-grad inden for de sidste otte år. Forskningen skal være grundforskning eller anvendt forskning, der emnemæssigt falder inden for 
fondens uddelingsstrategi.

Fonden ønsker at tiltrække både danske og udenlandske forskere, der er bosat i udlandet, som ønsker at flytte til – eller tilbage til – Danmark og fortsætte 
deres forskning her. Opslaget er ligeledes åbent for kvalificerede ansøgere ved danske universiteter og universitetshospitaler. 

Hvert fellowship finansieres med 10 mio. kr. og løber over fem år.

Institution 2015 2016 2017 2018 I alt
AU 3 2 5
KU 4 1 1 1 7
DTU 1 2 3
Andre 1 2 1 2 6
I alt 6 5 5 5 21

DTU Sine Reker Hadrup DTU Nazila Kamaly KU-SUND-NNF-BMR Christoffer Clemmensen KB Lisa Frankel
KU-SUND-LF Anders Bach DTU Katharina Lahl RH Pernille Højman KU-NAT-BIO Amelie Stein
KU-SUND-CMM Simon Bekker-Jensen KB Marin Barisic AU-HE-BIOMED Søren Degn AU-HE-IKM Christoffer Laustsen
KU-SUND-NNF-BMR Tune Pers KU-NAT-BIO Anders Albrechtsen AU-HE-BIOMED+AIAS Rasmus Otkjær Bak AU-AIAS Micah Allen
KU-NAT-BIO Guojie Zhang PCK Kamilla Miskowiak AU-HE-BIOMED Martin Roelsgaard Jakobsen AUH Nicolai Birkbak
AUH Per Borghammer

Punkt 2, Bilag 2: 2.2 Nedslag - Lundbeckfonden postdocs og fellows.docx



Lundbeckfonden Postdocs (max 4 år efter ph.d. grad)
Lundbeckfonden støtter derfor hvert år en række af de mest talentfulde forskere med de mest originale ideer indenfor sundhedsvidenskabelig forskning med 
et postdoc-stipendium. Det gælder postdocs i Danmark, men især gerne unge danske forskere, der ønsker at rejse til udlandet og unge forskere fra udlandet 
der ønsker at komme til Danmark i en længere periode. 

Bevillinger er på 800.000 kr. per år i op til 3 år. Fonden afsætter pt. op til 100 mio. kr. årligt til postdoc-stipendier.

Institution 2015 2016 2017 2018 I alt
AU 8 7 3 7 25
KU 15 19 22 13 69
DTU 4 0 2 0 6
AAU 1 1 1 0 3
SDU 2 1 2 0 5
Andre 7 7 5 6 25
I alt 37 35 35 26 133

Punkt 2, Bilag 2: 2.2 Nedslag - Lundbeckfonden postdocs og fellows.docx



AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 1. august 2019
Side 1/2

Mødedato: 21/8 2019
Møde: UFFE
Punktejer: Brian Bech Nielsen

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

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Status på UFFEs indsatsområder og budget samt forslag til nye aktiviteter

Resumé

Der gives en kort oversigt over de indsatser og aktiviteter, som UFFE har besluttet at støtte i 2019-2021 
samt en status på UFFEs budget.

Der er fremsendt tre forslag til yderligere aktiviteter, som UFFE kan beslutte at støtte.

Indstilling

Udvalget bedes beslutte
 Om de fremsendte forslag skal støttes.

Sagsfremstilling

Baggrund
På møder d. 28/8 og 5/10 2018 besluttede UFFE fire indsatsområder for perioden 2019-2020 samt en 
række tilhørende indsatser/aktiviteter:

1) Rekruttering og vækstlæg (tovholdere: Lise Wogensen Bach og Anne Marie Pahuus). 
- Aktivitet: Junior Researcher Development Programme

2) Ekstern forskningsfinansiering (tovholder:  Søren Rud Keiding)
- Aktivitet: Marie Curie-rekruttering

3) Interdisciplinaritet (tovholder: Ole Steen Nielsen) 
- Aktivitet: etablering af to interdisciplinære SDG-netværk samt afholdelse af konference d. 

4/2 2019.

4) Kvinder i forskning (denne opgave er med virkning fra 1/7 2019 placeret hos AU´s Diversitets- og 
ligestillingsudvalg).
- Aktivitet: Konference d. 8/3 2019.

Vedr. økonomi besluttede udvalget, at man vil fremover alene vil støtte tværgående udviklingsinitiativer. 
Hvis udvalget vurderer, at en aktivitet har karakter af drift, skal aktiviteten – såfremt den skal fortsætte – i 
stedet finansieres af fakulteterne eller af fællesudgifterne på centralt niveau. 

Det var desuden enighed om, at UFFEs budget så vidt muligt fastlægges mindst to år frem i tiden for at 
sikre, at de bevilgede midler anvendes inden for budgettidsrammen og for at øge fakulteternes mulighed 
for langsigtet planlægning. 
 
Der er fortsat udisponerede midler i UFFEs budget 2019-2021 (se bilag 1). Derfor besluttede udvalget d. 
11/6 2019, at drøfte budgettet igen d.d. og at evt. forslag til initiativer fremsendes forinden.

Punkt 3: Status på UFFEs indsatsområder og budget samt forslag til nye aktiviteter



AARHUS UNIVERSITET

Sagsfremstilling

Dato: 1. august 2019
Side 2/2

Sagen 
Der er indsendt følgende forslag til nye aktiviteter:

1) Medlemskab af Vitae til understøttelse af karriereudviklingen af AU’s yngre forskere
2) Tværgående workshops om EU-virkemidler med fokus på rekruttering og internationalisering
3) AU Space – interdisciplinært samarbejde om rumforskning

Økonomiske konsekvenser

Økonomien er beskrevet i de tre forslag.

Kommunikation

-

Sagsbehandler

Inge Liengaard, Universitetsledelsens Stab

Involvering

-

Tidsfrist

- 

Bilag

3.1 UFFEs budget oversigt 2019-2021
3.2 Forslag 1: Vitae
3.3 Forslag 2: workshops rekruttering og internationalisering
3.4 Forslag 3: AU Space – interdisciplinært samarbejde om rumforskning



År 2019 2020 2021

UFFE´s totale ramme på USM 5000 3000 3000

Indsatsområde: Ekstern forskningsfinansiering 

MarieCurie/ERC-rekruttering 590 500

I alt 590 500

Indsatsområde: Rekruttering og vækstlag^; herunder Kvinder i forskning

Junior Researcher Initiativet 640 640

Konference 8. marts 300

I alt 940 640

Indsatsområde: Interdisciplinaritet

2 SDG interdisciplinære netværk 500 1000 500

SDG-konference (besluttet den 19.01.18) 200

I alt 700 1000 500

Ialt disponeret 2230 2140 500

Råderum 2770 860 2500

Punkt 3, Bilag 1: 3.1 UFFEs USM-midler 2019-2021.pdf



AARHUS UNIVERSITY

Sagsfremstilling

Dato: 14. august 2019
Side 1/4

Mødedato: August 2019
Møde: Møde i UFFE
Punktejer: Lise Wogensen Bach

Beslutningspunkt (sæt kryds) X
Drøftelsespunkt (sæt kryds) X
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Bevilling af USM midler til køb af toårigt medlemskab af Vitae til understøttelse af talentpleje og karriere-
udvikling af AU’s yngre forskere.

Resumé 

Siden 2017 har AU haft fokus på at igangsætte tværgående initiativer for karriereudviklingen af yngre for-
skere for at kunne styrke AU’s evne til tiltrække, fastholde og udvikle yngre forskere. I den forbindelse har 
AU udviklet karriereudviklingsprogrammet Junior Researcher Development Programme (JRDP) med det 
formål at tydeliggøre karriereveje og karrieremuligheder for målgruppen samt understøtte deres karriere-
udvikling. 

Inspirationen til store dele af JRDP programmet stammer fra Vitae og deres Researcher development fra-
mework som er internationalt afprøvet og anerkendt.
Et medlemskab af Vitae vil

1. understøtte AU’s fokus på talentpleje og karriereudvikling af vækstlaget
2. supplere AU’s JRDP program
3. understøtte forskningsledere, vejledere, og seniorforskere i karriereudviklingssamtaler med yngre 

forskere via adgang til værktøjer,
4. give adgang til viden, ressourcer og værktøjer til gavn for yngre forskere, forskningsledere, fakulte-

ter, JRDP programmet, AU Career PHD & JR og andre med interesse i at understøtte karriereud-
viklingen af yngre forskere. 

Indstilling

Det indstilles 
 at UFFE afsætter USM midler til et toårigt pilot medlemskab af Vitae.

Sagsfremstilling

Om Vitae
Vitae er en engelsk non-profit organisation som er markedsførende på globalt plan inden for karriereud-
vikling af forskere. Vitae er en del af ”The Careers Research and Advisory Centre” (CRAC) som har 45 års 
erfaring med at styrke forskeres kompetencer og karriereudvikling. De har på nuværende tidspunkt ca.180 
organisationsmedlemmer hvoraf størstedelen er universiteter/forskningsinstitutioner i Storbritannien (så-
som Edinburgh University, London School of Economics, University of Oxford m.fl.) men også universite-
ter i Belgien, Tyskland, Spanien, Australien, Japan, Korea m.fl. har medlemskab.

Hvorfor medlemskab?
Vitae tilbyder en lang række ressourcer, analyser og materiale man som medlemsorganisation får ube-
grænset adgang til og som er relevant for både de yngre forskere selv, og de der arbejder med deres karrie-
reudvikling. En udførlig oversigt over medlemsfordele og indhold fra Vitae kan ses i bilag 1.

Et medlemskab vil understrege og tydeliggøre, at AU er en del af en større international gruppe af univer-
siteter som arbejder målrettet med talentpleje og karriereudvikling af yngre forskere. Mange yngre forske-

Punkt 3, Bilag 2: 3.2 Forslag 1 Vitae.docx



AARHUS UNIVERSITY

Sagsfremstilling

Dato: 14. august 2019
Side 2/4

re vil have stiftet bekendtskab med Vitae’s udviklingsværktøjer og metoder på andre universiteter, og med-
lemskabet vil kunne tydeliggøre sammenhængen mellem AU’s JRDP program og Vitae. 
Et medlemskab af Vitae vil således være essentielt i det forsatte arbejde med talentudvikling, fordi det kan 
understøtte både den enkelte forsker med sammenhæng, materiale og ressourcer men også understøtte 
JRDPs og AU’s fortsatte arbejde med udvikling af tværgående tiltag inden for talentpleje.

Hvem gavner et medlemskab?
Som medlemsorganisation vil alle forskere på AU således få adgang til en lang række redskaber, de kan 
bruge både til ”selv-hjælp” i deres karriereudvikling og i dialog med deres leder og/eller karrierevejleder. 
Disse redskaber supplerer de tilbud AU har i JRDP regi. Vitaes materiale og ressourcer kan anvendes på 
tværs af fagligheder og fakulteter og sikrer en sammenhæng i den måde hvorpå vi i organisationen taler 
om talentpleje og karriereudvikling.

Forskningsledere og vejledere vil få adgang til ressourcer, værktøjer og viden som kan understøtte dem i 
deres dialog med de yngre forskere om karriereudvikling og i forbindelse med karriereudviklingssamtaler.

JRDP og AU Career PhD & JR får gavn af Vitaes mange analyser af karriereveje, beskæftigelsesmuligheder, 
brancher, kompetenceudviklingsbehov mv. 

Erfaringer med Vitae 
Flere enheder på AU (Health, AU Career PhD & JR, AU HR, CUL) har forudgående positive erfaringer med 
Vitae. Med baggrund heri samt i Vitaes markedslederskab inden for forskerudvikling vurderer vi, at et 
medlemskab vil kunne bidrage med kvalitet, redskaber og viden som kommer AU til gavn.  

Forankring, implementering og periode
Det foreslås at Vitae medlemskabet bliver hjemmehørende i AU Career PhD & JR som pr. 1.9 2019 hører 
under AU Erhverv og Innovation. Her vil medlemskabet blive formidlet via direkte kontakt, websites og 
nyhedsbreve til relevante brugere på AU, især ph.d.-studerende og yngre forskere, JRDP, forskerskolerne 
på fakulteterne, forskningsledere/ph.d.-vejledere, TE, AU HR, CUL, fakulteternes HR afdelinger, JRA m.fl

Medlemskabet foreslås for en toårig perioden (september 2019-september 2021), hvorefter erfaringerne 
med medlemskabet evalueres inden, der tages beslutning om en eventurl forlængelse. 

Økonomiske konsekvenser

Et køb af Vitae medlemskab er baseret på institutionens antal forskere. AUs samlede antal forskere i års-
værk var i 2018 opgjort til 4009 forskere på AUs hjemmeside. På baggrund af denne oplysning har Vitae 
sendt følgende pris:
Køb af medlemskab i hhv.1. og 2. år

1. år: 4.636 Pund (38.724 kr) (Joining fee 1.545 Pund + årligt medlemskab 3.091 pund)
2.år: 3.091 Pund (25.519)

               I alt: 7.727 Pund/ 63.793 kr.

Kommunikation

UFFE’s beslutning kommunikeres via Lise Wogensen Bach til Talentenheden.

Sagsbehandler

Vibeke Broe, AU Career PhD & JR, AU Erhverv og Innovation

Involvering
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Michael Winther, Talentudviklingsenheden, AU FE 
Jette Hammer, Teamleder i AU Erhverv og Innovation
Lise Wogensen Bach, Prodekan, Health

Bilag

Bilag 1: Oversigt fra Vitae om udbytte af et medlemskab

Bilag 1: Dokument tilsendt fra Vitae om medlemsfordele

Why organisational membership?
Vitae is the global leader in the professional development of researchers, experienced in providing support to 
institutions striving for research excellence, innovation and impact, with 45 years of experience in enhancing the 
skills and careers of researchers.  
  
Vitae organisational membership works to promote, enhance and support professional development for researchers 
by: 

· Influencing relevant strategy at local, national and international levels and helping member 
organisations to navigate policy 

· Strengthening institutional provision and quality through access to high quality tailored 
resources, networks and support 

· Supporting researcher developers in their professional development, including dedicated 
development professionals, those with part-time responsibilities and those who manage and supervise 
researchers 

· Inspiring researchers to reach their full potential, both directly through online resources and 
through our work with member organisations 

· Evidencing the impact of researcher development by working with our network to share tools and 
examples. 

  
Organisational membership provides access to Vitae online resources including training materials, expert website 
content, and research projects, for example: 
Institutional capacity building: resources for senior managers, academics staff, researcher 
developers and staff supporting researchers including: 

· Training materials and leader manuals for Vitae programmes in the Vitae Library of Resources  
· Career framework for professional working in that area of researcher development (CFRD) 
· Online Vitae Member Community to share practice and connect with other researcher developers 
· CPD courses for researcher developers, 
· Policy updates, briefings, and sector intelligence 
· Discounts on Vitae events, including the prestigious annual Vitae International Researcher Development 

Conference,  
· Discount on the RDF Planner subscription to an online application providing a rigorous professional 

development tool for researchers 
· Resources for Principal investigators and others with responsibilities for managing an leading 

researchers 
· Chances to take part in surveys and benchmarking activities 
· Opportunities to benefit from Vitae consultancy, tailored resources and training in areas of strategic 

importance for your organisation 
 

For researchers, 24/7 access to online career and professional development resources, including: 
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· Professional Development Planning section,  
· Vitae Researcher Development Framework and information sheets  
· Online Professional Development Planning course  
· Career management for researchers’ section on website 
· CV planning 
· Career stories of researchers who have stayed in and left academia 
· Career destinations in What do researchers do?  
· Vitae resources are continually being refreshed. For up to date information please go to our website 

at https://www.vitae.ac.uk/about-vitae-membership  
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Mødedato: 21. august 2019
Møde: Møde i UFFE
Punktejer: Ole Steen Nielsen
Gæst: Pernille von Lillienskjold

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

Lukket punkt (sæt kryds)

Emne

Workshops om EU-virkemidler med fokus på rekruttering og internationalisering

Indstilling

Det indstilles, at 
 UFFE afsætter USM-midler til afholdelse af tværgående workshops om EU-virkemidler med fokus 

på rekruttering og internationalisering på AU 

Sagsfremstilling

På UFFEs møde den 11. juni 2019 blev der opfordret til at spille idéer ind til anvendelsen af USM-midler i 
2019. Idéerne skal komme alle fire (fem) fakulteter til gavn, og fremme af hjemtaget af EU-midler blev 
nævnt som et formål, der kunne understøttes.

FSE foreslår på den baggrund følgende initiativer, idet det skal understreges, at ingen af de foreslåede per-
soner er blevet kontaktet. Det er imidlertid forventningen, at det vil være muligt at arrangere de pågælden-
de workshops i efteråret 2019, men det haster med at lægge datoerne fast:

1. Bedre rekruttering via EU-virkemidler:
Det foreslås, at der afvikles en workshop om brugen af MSCA IF som led i at tiltrække flere internationale, 
unge forskere, der på sigt fx også kan søge ERC.

Målgruppen er potentielle vejledere for MSCA IF-fellows, herunder fx ledere af forskergrupper, der gerne 
vil tiltrække de bedste udenlandske fellows, og som også gerne styrke det internationale samarbejde på 
AU. Workshoppen skal lægge vægt på, hvad der skal til for at rekruttere den rigtige fellow og få midler fra 
MSCA IF.

Foruden 1-2 AU-forskere, der har haft succes med at have en MSCA IF-fellow, inviteres Stijn Delaurés, der 
i dag er ansat i Kommissionen med ansvaret for bl.a. MSCA IF i Horizon Europe. Han har tidligere har væ-
ret ved KU Leuven og kender derfor virkemidlet fra begge sider.

Det foreslås endvidere, at der afholdes en workshop med fokus på, hvordan man skriver en god ERC-an-
søgning. Målgruppen er forskningsledere, der allerede har potentielle ERC-fellows i deres gruppe – fx nu-
værende MSCA IF-fellows, DFF Sapere Aude, Lundbeck fellows eller individuelle forskere, der ønsker at 
søge ERC inden for de nærmeste år.

Til lejligheden inviteres Yoram Bar-Zeev, Enspire Science, Israel. En række europæiske universiteter og 
ministerier har anvendt Enspire Science, og Israel er kendt for at hjemtage mange ERC midler. Sigtet med 
workshoppen er at tydeliggøre, hvad der skal til for skrive en konkurrencedygtig ansøgning. 

2. Øget internationalisering via EU-virkemidler:
AU har tidligere haft besøg af Sean McCarthy, der gennem en lang årrække har afviklet kurser i, hvad man 
skal være opmærksom på, når man skriver ansøgninger til Horizon 2020 (og tidligere rammeprogrammer 
for Forskning og Innovation). Senest var i 2016.
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Det foreslås, at der afholdes en workshop med fokus på, hvordan man skriver en god ansøgning, og i den 
udstrækning det kan lade sig gøre at inddrage forventninger til Horizon Europe (med start 1. januar 2021). 
Det er forventningen, at det kommende rammeprogram i endnu højere grad end nu vil lægge vægt på be-
tydningen af fx impact.

Målgruppen er alle forskere, der påtænker at øget samarbejdet med forskere i bl.a. andre EU-lande via del-
tagelse i samarbejdsprojekter under Horizon 2020 og Horizon Europe. Der skal lægges vægt på kort at ty-
deliggøre den politiske dagsorden, som EU ønsker at fremme, samt mere grundigt hvilke elementer i an-
søgningen, der er vigtige for at overbevise evaluatorerne om, at et projekt bør have bevilling.

Formålet med de ovennævnte workshops er at supplere de informationsmøder og workshops, som FSE lø-
bende afvikler på institutterne og hente inspiration fra andre aktører med henblik på også at medvirke til 
at styrke det danske hjemtag af EU-midler.

Alle workshops skal være åbne for forskere fra AU og AUH.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2019
Oplægsholdere (inkl. rejse, ophold) 105.000,-
Forplejning deltagere (vand, kaffe/te) 5.000,-
I alt kr. 110.000,-

Sagsbehandler

Pernille von Lillienskjold, Forskningsstøtteenheden.
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Emne

Ansøgning om støtte fra UFFE til AU Space – interdisciplinært samarbejde om rumforskning

Resumé

Ansøgning til UFFE 
ST søger hermed om midler til at videreudvikle og etablere AU Space – et interdisciplinært center for 
rumforskning. AU Space etableres af ST, men er pr. definition interdisciplinært og ønskes udbredt til insti-
tutter på Health (ISS og stråling), BSS (space market) og Arts (rumdata til brug for ”big data” studier). På 
ST er de primære involverede institutter PHYS, ENG, BIOS, GEOS og CS (tæt samarbejde med iClimate). 

AU Space står på uddannelse, forskning, virksomhedssamarbejde, internationalt samarbejde og ikke 
mindst interdisciplinært samarbejde.

AU Space skal styrke AU’s konkurrenceevne på den nationale og internationale arena for 
rumforskning.  

AU Space mission er:
- Excellent datadrevet videnskabelig udnyttelse af viden fra rummet opnået ved rumteknologi. 
- Forskningsbaseret uddannelse af studerende, baseret på praktisk anvendelse af forskning, og samar-

bejde med industrien. 

Indstilling

Det indstilles, at UFFE beslutter hvorvidt der kan ydes støtte til AU Space på i alt 500.000 kr. til anvendel-
se primært i 2019, men med mulighed for at overføre til 1. halvdel af 2020 hvis nødvendigt.
 
Ansøgningen omhandler ”seed-money” til at udvikle, definere og konsolidere AU Space, så vi kan gøre os 
gældende fx på H2020 EIT Space call’et, som kom i juli 2019. De 500.000 kr. fordeles på tre kategorier: 

1. intern interdisciplinær AU Space workshop (60.000 kr.)
2. understøttelse af deltagelse i nationale partnerskaber (240.000 kr.)
3. støtte ift. uddannelse, rekruttering og hjemtag af finansiering (200.000 kr.)

Sagsfremstilling

Beskrivelse af de tre kategorier. 

1. Intern AU Space workshop for forskere fra alle fakulteter. 
Formålet er at skabe gensidigt kendskab og etablere interne netværk til AU Space (2 x 30.000 kr. To inter-
ne workshops med brede invitationer for såvel forskere som studerende.)

2. Understøttelse af deltagelse i nationale partnerskaber under den nationale rumstra-
tegi. 
Partnerskaberne er beskrevet i https://ufm.dk/publikationer/2018/filer/opfolgning-pa-rumstra-
tegi-2018-k13.pdf og https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rumomradet/brug-rummet. 
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Formålet er at sikre maksimal udbytte af partnerskaberne, ved at sikre fuld deltagelse i netværksaktivite-
ter, sikre udvikling af prototyper, samt modning af ideerne. 

Det indgår i alle partnerskaber, at der skal sikres bevillinger til projekterne (både koordineret nationalt og 
lokalt i de enkelte grupper). Dette arbejde knyttes til den national rumstrategi, ESA og EU midler forventet 
gennem EU’s rumagentur (forventes etableret under den nye EU kommission). Partnerskaberne forventes 
formuleret i efteråret, bl.a. i forbindelse med en rumkonference i København mandag den 30. september. 

AU deltager i udviklingen af følgende partnerskaber:
- involverer SFU og Dansk Industri: formalisering af samarbejdet med GomSpace (https://gomspa-

ce.com/home.aspx), Terma (https://www.terma.com/space/) og Space Inventor (http://space-in-
ventor.com/):

- Rumprojekter og Science (samarbejde med Terma, GomSpace og Space Inventor)
- Arktis og overvågning
- ISS og Exploration (bl.a. rumstationen og Mars)
- Uddannelse (AU har flere bud som knytter forskning og uddannelse bedre sammen og samtidigt 

udvikle et samarbejde med industrien). Herunder et muligt nyt ESA initiativ: htt-
ps://ufm.dk/forskning-og-innovation/rumomradet/brug-rummet/aktuelt/nyheder/nyheder/esa-
indkalder-forslag-til-fly-your-satellite-programmetaf4cb051bc1e473c841f626be0479142 som vi 
bl.a. kan udvikle sammen med AAU og DTU. Vi planlægger også at udvikle CubeSats i direkte sam-
arbejde med bl.a. NanoRacks (http://nanoracks.com/), som stod for opsendelsen af AU’s første 
satellit, Delphini-1 (https://da-dk.facebook.com/Delphini1/).

- Jordobservationer (såkaldt ”Down-stream”) bl.a. med fokus på ESA’s og NASA’s satellitter og net-
værk.

Der er ressourcer til deltagelse i specifikke rumrelaterede aktiviteter gennem bl.a. ESA/PRODEX-bevillin-
ger, men disse er p.t. uafhængige af partnerskaberne.

3. Støtte i forhold til uddannelse, rekruttering og finansiering: 
- Støtte til mødeaktiviteter og organisering af workshops/konferencer
- Støtte til at sikre en koordineret aftale med ESA ESTEC (Holland) for AU Space teamet for at sikre 

maksimal koordinering med ESA’s uddannelsesaktiviteter og mikrosatellitter.
- Udvikling af koncept for fremtidige CubeSat’s f.eks. under partnerskabet og i koordination med 

”Fly-your-satellite” https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rumomradet/brug-rummet/aktu-
elt/nyheder/nyheder/esa-indkalder-forslag-til-fly-your-satellite-programme-
taf4cb051bc1e473c841f626be0479142 eller Zero-g-eksperimenterne (som tilbydes af ESA i rela-
tion til studerendes projekter) 

- Udvikling af konceptet for Ballon-flyvninger med space-payloads. Her kan vi evt. samarbejde med 
forskere og studerende fra Kiruna i Sverige.

- Assessment-studie for en forskningssatellit i samarbejde med Terma (i Herlev) og GomSpace (i 
Aalborg). Dette er en forudsætning for at vi kan komme videre med en specifik AU Space mission 
med fokus på astrofysik, geoscience eller kommunikation.

- Udvikling af konceptet for Ballon-flyvninger med space-payloads.

Interdisciplinære samarbejder, som kan placeres i AU Space/interdisciplinært center for 
rumforskning

Health:
- Det nye center i Skejby for stråleterapi vil have en eksperimental beamline for bl.a. stråletests af 

rumkomponenter. Vi har tidligere haft kontakt til Cai Grau http://pure.au.dk/portal/da/per-
sons/cai-grau(4fc3a2a4-248b-4ff2-9010-8abdd61a35b8)/cv.html?id=34346302 om muligheden 
for et samarbejde. Med AU Space vil vi sikre en formalisering og opstart af samarbejde, både 
forskning og med industrien. Vi har igennem mange år drøftet muligheden for at lave stråletest for 
bl.a. Terma og GomSpace i relation til kvalifikation af rumkomponenter. Dette kræver anvendelse 
af faciliteter på Fysik og Astronomi, bl.a. ASTRID og ASTRID-II.
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- Det kan undersøges om følgende projekt kan knyttes til AU Space:  http://newsroom.au.dk/nyhe-
der/vis/artikel/aarhus-universitet-sender-celler-i-rummet/ … hvor lektor Daniela Grimm, Institut 
for biomedicin, tidligere har modtaget midler fra ESA PRODEX (gennem SFU) til at opbygge disse 
eksperimenter og opsende dem til den internationale rumstation. 

- Kontakt til Danish Aerospace, som laver udstyr til ISS til bl.a. test af mennesker i rummet. De har 
udtrykt ønske om at samarbejde med AU, når vi får lavet et center. https://www.danishaerospa-
ce.com/

Arts:
- Professor Rubina Raja: https://pure.au.dk/portal/da/persons/rubina-raja(446c29fb-4657-4bbb-

be69-a7aafb287d3a).html anvender data (billeder) fra rummet til via “remote sensing” at undersø-
ge forhistorien og lave stor-skala arkæologi. Det er data analyse ved brug af ”big data” som ligger i 
tråd med det BIOS og GEOS (og CS) arbejder med, i relation til ”down stream” data anvendelse.

- Der har været drøftelser med forskere fra teologi og filosofi i relation til ”liv i rummet” og betyd-
ningen af studiet af betingelserne for liv (og inteligent liv) i rummet. 

BSS:
- Tidligere projektsamarbejde mellem ST og professor Tino Bech-Larsen: http://pure.au.dk/por-

tal/da/persons/tino-bechlarsen(de43281f-d006-4444-8547-0678a004b121).html som handlede 
om udnyttelsen af rummet som et marked og ”salg” af ESA’s ideer. Fokus var på samfund, politik 
og erhverv. Kan undersøges om det kan udvikles under AU Space. Herunder inddragelse af stude-
rende / uddannelse (BSS studerende har deltaget i konkurrence under ESA ift. rummet som frem-
tidigt marked). 

ST: 
- Primære forskningsgrupper omhandler Astrofysik, Mars og ASTRID + ASTRID-II, Remote Sen-

sing og Astrobiologi, Delphini-1

Samarbejde med industrien: 
- Samarbejde med industrien og Alexandra instituttet ift. remote sensing 

 
- Samarbejde med Dansk Industri om nationale rumkonferencer (Space Days) hvilket også er rele-

vant for de aktiviteter vi vil sætte i gang under AU Space i relation til rekruttering. 

Økonomiske konsekvenser

500.000 kr. til anvendelse i 2019, med mulighed for overførsel til anvendelse i 2020, om nødvendigt. 

Kommunikation

Sagsbehandler

Mie Lundgaard

Involvering

Der etableres en ”projektorganisering”, som sikrer inddragelse af alle fakulteter. 
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