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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

21/8 2019 15.00-16.00 Rektoratets mødelokale 7 

 

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 Lise Wogensen Bach (LWB) 

Gæster  

Noter  

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 11/6 

Noter -  

Konklusion Dagorden og referat blev godkendt.  

 

2  Nyt fra forskningsområdet 

Noter FER får fremover adgang til AUHs hjemtagsdata, så man kan følge dette mere 

præcist. 

 

Konklusion Udvalget tog hjemtaget fra hhv. NNF Hallas Møller 2018 og Lundbeck fellows 

og postdocs 2018 til efterretning.  

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Status på UFFEs indsatsområder og budget samt forslag til nye ak-

tiviteter 

Noter Forslag 1: Vitae 

 Initiativet vil styrke kompetencer og give adgang til konkrete redskaber på 

karriereområdet. 

 

Forslag 2: EU Workshops:  

 Det foreslås at invitere eksterne eksperter til tværgående event på AU om 

EU-ansøgninger. Målgruppen er forskere – og derfor er det afgørende, at et 

sådant tiltag har forskernes interesse.  

 

Drøftelse 

 ST: Ideen er udmærket, men timingen er ikke optimal. Den opgave, der 

står først for, er af ledelsesmæssig karakter ift. at motivere flere forskere til 
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at søge funding. Derfor vil workshops formentlig være mere relevante om 

et år eller to.  

 AR: Forslaget er godt og kan med fordel modelleres over Marie Curie-ma-

ster-classes, som er en fælles indsats, der afvikles tæt på de faglige miljøer.   

 Hvis forslaget fremsættes igen på senere tidspunkt, skal timing og modta-

ger gentænkes. 

 

3. Forslag: AU Space 

 Baggrunden er, at EU har stort space-call samt den nationale rumstrategi. 

Med initiativet vil man gerne synliggøre, hvad AU gør området.  

 

Drøftelse 

 Initiativet er interessent, men det er ikke tilstrækkelig tværfakultært. 

 

 Der blev fremsat yderligere et forslag om en årligt tilbagevendede SDG-

konference. En sådan event kunne evt. følges op ad konkrete initiativer fra 

UFFEs side (i stil med de to netværk, der blev etableret efter konferencen i 

2019). 

 Det foreslås, at der etableres en tværfakultær arbejdsgruppe, som består af 

forskningsrådgiverne, som kan arbejde videre med forslaget.  

 

Konklusion Udvalget besluttede: 

 At forslag 1: Vitae støttes i 2019-2020.  

 At forslag 2: EU Workshops ikke støttes.  

 At forslag 3: AU Space ikke støttes  

 At der skal udarbejdes et forslag til årligt tilbagevendende SDG-konference 

på AU. UFFEs medlemmer koordinerer forslaget, der fremlægges på kom-

mende møde d. 24/9.  
 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 Evt.  

Noter Der blev oplyst, at der skal udarbejdes en datamanagement-politik, som vil 

blive præsenteret i UFFE, når der foreligger et udkast.  

 

Konklusion Ingen bemærkninger. 

 

 

 

 


