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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

24/9 2019 15.00-17.00 Rektoratets mødelokale 8 

 

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 Brian Bech Nielsen, Kurt Nielsen, Anne Marie Pahuus 

Gæster Pkt. 7: Steen Harrit Jakobsen, Anne Behnk  

 

Noter Inge Liengaard (IL) 

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 21. august 2019 

Noter  

Konklusion Dagsorden godkendt. 

Referat godkendt.  

2  Nyt fra forskningsområdet 

Noter  ST vil fremover have mere fokus på Villum Experiment. Den seneste udde-

ling viser, at de unge står stærkt. Der vurderes på projekt og ikke cv. 

  

Konklusion Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Forslag om årlig SDG-konference 

Noter SRK præsenterede forslaget.  

 Der er udarbejdet en generisk konferenceskabelon. 

 Alle fem fakulteter deltager. 

 Ansvaret for konferencen går på omgang mellem fakulteterne.  

 

Drøftelse 

 Ift. inspirationslisten ønskes primært fokus på løsnings-orienterede til-

tag/emner. 

 

Konklusion Udvalget besluttede: 

 At afvikle AU SDG-konference en gang om året i perioden 2020-2023. 

 At allokere kr. 200.000 pr. konference. 

 At næste AU SDG konference afholdes i april eller maj 2020. 
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 at forskningsrådgiverne udarbejder forslag til tema for konferencen 2020 

og fremsender til beslutning i UFFE.   

 

4 Arrangement om AU i EU 

Noter JW introducerede.  

 Tidspunkt for afholdelse blev kort drøftet. 

 Der er gode erfaringer fra seneste møde. 

 

Konklusion Udvalget besluttede 

  at afholde arrangement om AU i EU. 

 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

5 Input til AU handleplan 2020 – med perspektiv til handleplan 2021 

Noter OSN introducerede. 

 

Drøftelse 

 Udvalget drøftede mulige aktiviteter i handleplan 2020, særligt på ph.d.-

området.  

 Forslag til kommende drøftelser i udvalget/ indspil til handleplan 2021:  

- Hvordan sikres bedst mulig integration af internationale medarbej-

dere; herunder ph.d.´ere. 

- Styrkelse af forskningsledelse; herunder karriereplanlægning 

- Sundhedsinnovation  

 

Konklusion Udvalget drøftede 

 konkrete input til handleplan 2020. Der arbejdes videre med ”Etablering af 

kurser/Vejledning i udlandsophold” i regi af ph.d.-skolelederkredsen. 

 ideer ift. aktiviteter i handleplan 2021. 

 

6 NUFI – Proces for tilblivelsen af nyt roadmap 

Noter SRK introducerede. 

 Der skal være 12-16 forslag på det endelige roadmap. 

 Forslag skal være 50%-medfinansierede, de skal være større end på de tid-

ligere road maps, og der skal være rektor-underskrifter.  

 SRK deltager i arbejdet frem mod årsskiftet. 

 road map skal ikke indeholde projekter, som alene er e-infrastruktur, da 

disse er tænkt finansieret i regi af DeiCs strategi for national HPC-infra-

struktur. 

 

Drøftelse 

 Både eksisterende forslag og nuværende bevillingshavere må søge, men 

projekter skal genbeskrives ud fra de nye kriterier.  

 Kriterierne skal meldes klart ud. 
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 Processen på AU skal kommunikeres tydeligt 

 Synopse skal indeholde:  

- Navngivne nationale samarbejdspartnere  

- Underskrift fra institutleder  

- De fire scopes ift. ”national added value” skal være adresseret.  

 

Konklusion Udvalget besluttede:  

 At afholde informationsmøde og workshop d. 29/10 2019. Der udsendes 

åben invitation via nyhedsbrev og ledelseslinje. 

 Der planlægges fire workshops; et for hvert tema – dog afvikles ”material 

technology and nanotechnology” og ”psysical sciences” sammen. 

 Ingen kvoter pr. fagområde.  

 Eksisterende projekter må gerne byde ind såfremt de genbeskrives i over-

ensstemmelse med de nye kriterier. 

 At synopse skal indeholde navngivne samarbejdspartnere og underskrift 

fra institutleder. 

 

7 Kurser i ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed 

Noter OSN introducerede.   

 Det er en bunden opgave. 

 Det handler om at sikre kendskab til regler samt skabe viden og en stærk 

kultur i forhold til forskningspraksis og forskningsfrihed.  

 

Drøftelse 

 Der blev fremført forskellige synspunkter ift. om vægten skal ligge på com-

pliance, hvor alle kommer hurtigt igennem et e-learning-kursus, eller om 

der i stedet skal arbejdes med kulturændring gennem et kursusforløb for 

alle fastansatte medarbejdere. 

 Der blev ligeledes fremført forskellige synspunkter ift., om forløbet skal 

have generisk karakter med ensartet indhold, eller om der også skal lægges 

vægt på en genkendelig faglighed, som medarbejderne kan spejle sig i.  

 Hvis der ønskes en reel forandring, er et e-learning forløb ikke tilstrække-

ligt.  

 Hvis man vil forandring, er det afgørende, at alle fastansatte medarbejdere 

deltager. Særligt seniorforskerne er vigtige. Derfor skal det have konse-

kvenser, hvis en fastansat ikke deltager. Forslag til sanktioner: Ingen ph.d.-

studerende eller ingen dekanunderskrift til kommende ansøgninger. 

 På HE har man drøftet en fælles skabelon, der kan udfoldes ude på insti-

tutterne. Dvs. sikrer fælles standard men med plads til den lokale faglig-

hed. 

 Forslag: man kunne arbejde ad to spor, der begge skulle være obligatori-

ske: 

1) Compliance: Alle medarbejdere skal tage et e-learning forløb. Der findes 

eksisterende tilbud, som vil kunne anvendes; fx Epigenum. 
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2) Kulturspor: Der udvikles et kursusforløb med fælles ramme og grund-

indhold – med plads til egne cases. Forløbet kunne fx strække sig over 

2-3 eftermiddage med indlagt ”hjemmeopgaver” ml. kursusgangene. 

 

Konklusion Udvalget drøftede:  

 format og indhold for et obligatorisk kursusforløb for forskere om forsk-

ningsfrihed og –integritet. 

 

8 Temadrøftelse: Ledelsesopgaven i forhold de syv normer for re-

kruttering og karriereafklaring 

Noter  

Konklusion Punktet blev udskudt.    

 

Til meddelelse (fortsat) 

Nr. Dagsordenspunkt 

9 SIU – arbejdet vedr. revideret stillingsstruktur 

Noter Jes orienterede om det materiale, der nu er sendt i høring på fakulteterne. 

 Der er mange ændringsforslag: nogle har væsentlig karakter; andre er min-

dre betydningsfulde.   

 Der er væsentlig flere ændringer end det umiddelbart fremgår af materia-

let, hvor den tidligere tekst sammenholdes med den nye – derfor vigtigt at 

nærlæse.   

 Særlige OBS. punkter:  

- Forfremmelsesprogram til professor.  

- Ændringer i nuværende tenure ordning.  

- Mere vægt på undervisning og undervisningskvalifikationer. Også for 

seniorforskere og professorer.  

- MSO nedlægges. 

Konklusion Udvalget 

 tog orienteringen til efterretning. 

 drøfter sagen igen d. 22/10, inden den endelige behandling i universitetsle-

delsen d. 23/10.  

 

10 EIT Governing Board  

Noter - 

Konklusion Punktet udgik. 

11 Eventuelt 

Noter - 

Konklusion - 

 

 

 

 


