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1.  
Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
14. april 2020 14.30-16.30 Teams 3 

 
Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Ole Steen Nielsen (OSN), Anne Marie Pahuus 

(AMP), Per Baltzer Overgaard (PBO), Jes Madsen (JM), Kurt Nielsen (KN)  
 
Sekretariatsbetjening: John Westensee (JW), Inge Liengaard (IL) 

Afbud  

Gæster Pkt. 2: Jakob D. Sørensen 
Noter  

 
 

Nr. Dagsordenspunkt 
1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 10/2 2020 
Noter    
Konklusion Dagsorden blev godkendt – dog med forslag om, at man også kort drøftede det 

videre arbejde med interdisciplinært center for bæredygtighed og beredskab 
for forskning under corona-udbrud. 
 
Referat blev godkendt. 

 
Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 
2 Evaluering af ”nedslag” samt aktuelle nedslag 
Noter OSN indledte kort til emnet.   

 
Drøftelse 
• Der var enighed om, at det er nyttigt med indsigt i det løbende hjemtag, og 

bl.a. Health bruger materialet. 
• Der arbejdes på at integrere data om ekstern forskningsfinansiering i Po-

wer BI. Dette arbejde starter forventeligt i efteråret.  
• Viden om virkemidlerne bør også anvendes, når der er opslag. Dette skal 

man i højere grad arbejde med fremadrettet.  
 

Konklusion Udvalget konkluderede: 
• At der er stor tilfredshed med materialet.  
• At ”nedslag” fortsat skal være et fast dagsordenpunkt på udvalgsmøderne.  
• At der var tilslutning til de kriterier som anvendes til at udvælge relevante 

virkemidler samt forslag til konkrete virkemidler.  
• At der til næste udvalgsmøde laves nedslag ift. Corona-relateret forsknings-

midler (bl.a. DFF-uddeling).  
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3 Evaluering JRDP 
Noter OSN introducerede kort: Styrkelse af forskerkarriereudviklingen er et delmål i 

Strategi 2025, og JRDP indgår i den forbindelse som en indsats. Evalueringen 
viser, at der er et behov, for mange yngre forskere i midlertidige stillinger fore-
stiller sig en akademisk karriere, endskønt dette ikke er et realistisk scenarie 
for flertallet.  
 
Der foreligger nu en evaluering af pilotprojektet, som viser, at forløbet er gået 
godt. Der er behov for, at karrierevejledningsindsatsen prioriteres; både i for-
hold til de yngre forskere og forskningslederne.  
 

Konklusion Udvalget tog evalueringen til efterretning og konstaterede, at pilotprojektet 
har været vellykket.  
 

4  Karriereveje og karriereudvikling for yngre forskere i midlertidige 
stillinger  

Noter OSN introducerede kort: Indstillingen er to-delt, således at der både er et kon-
kret indstillingspunkt vedr. forslag til indlejring af JRDP og et indstillings-
punkt vedr. ledelsesopgaven ift. karriereudvikling for yngre forskere. Sidst-
nævnte foreslås udviklet i løbet af 2020. 
 
Drøftelse 
• Det er en væsentlig opgave at sikre, at overgangen til en ansættelse uden 

for universitetet forløber godt.  
• Forslaget til indlejring og udvikling af JRDP skal have en tydeligere struk-

tur, hvis det skal være et strategisk initiativ, der løfter på tværs af AU.  
• Endvidere blev det efterspurgt, at forslaget skal indeholde 

- baggrundsdata; fx antal postdocs på AU og antal faste stillinger til post 
docs hvert år (adjunktur/tenure track)  

- et uddybet budgetforslag.  
• Der blev spurgt til et overblik over aktiviteter i regi af HR, Talentenheden 

og Erhverv (fx The Kitchen) om dette emne – og hvordan disse er afstemt i 
forhold til hinanden. 

• Evalueringen viste, at JRPD ikke er brugt lige meget på alle fakulteter. Der-
for skal det tydeliggøres, hvad opgaven er, og om der fakulteter, der har 
særlig stort behov. 

• Der bør anlægges et bredere perspektiv, hvor også meritering indgår.  
 

Konklusion Udvalget besluttede,  
• At der skal udarbejdes et oplæg til universitetsledelsen, som skal inde-

holde:  
- En beskrivelse af hovedlinjerne i evalueringen 
- Indstilling om at universitetsledelsen nedsætter en arbejdsgruppe med 

en dekan i spidsen og med deltagelse af erhvervsdirektøren. 
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- Arbejdsgruppen skal udarbejde et strategisk funderet forslag til indlej-
ring af JRDP, hvor faglighederne i højere grad er integreret og som be-
skriver en klar governancestruktur og de budgetmæssige konsekvenser. 

- Tidshorisont: Det det reviderede forslag skal være klar til sommer, så-
ledes at det kan indgå i processen med fastlæggelse af budget 2021. 

• At UFFE i løbet af 2020 drøfter det videre arbejde med at konkretisere den 
fremtidige ledelsesmæssige opgave  
 

5 DG Chair – ansøgningsrunde 1. juni (lukket) 
Noter Kandidaterne blev kort præsenteret.  

Det blev efterspurgt, at der materialet fremover indeholder er beskrivelse af 
kandidatens overgang til AU.  
 

Konklusion Udvalget besluttede, hvilken kandidat der skal indstilles.  
 

6 Marie Curie Master Class 2020 
Noter AMP introducerede og konstaterede, at tingene i mellemtiden har ændret sig, 

så det ikke længere er realistisk at invitere kandidater til AU.  
AMP forslog derfor, at der i 2020 ikke afsættes midler til Marie Curie Master 
Class. Midlerne kan fx anvendes til udvikling af bæredygtighedscenter i stedet.  
 

Konklusion Udvalget besluttede 
• at de allokerede midler til Marie Curie Master Class 2020 ikke anvendes. 
• at der senere tages stilling til, hvad midlerne i stedet skal anvendes til.    

 
[Efter mødet har flere institutter på NAT/TECH oplyst, at man stadig håber 
at kunne invitere nogle af de tilmeldte kandidater på besøg inden ansøg-
ningsfristen i september. Derfor behandles emnet igen på kommende UFFE-
møde]  
 

 
Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
7 Normer for rekruttering – opfølgning 2019 

 
Noter OSN præsenterede materialet og understregede, at data først medtages, når et 

ansættelsesforløb er helt afsluttet i rekrutteringssystemet. 
 
Drøftelse 
• Tallene viser, at det ikke går tilstrækkeligt fremad ift. kvinder. 
• Internationale ansøgere tilsyneladende vælges fra. Dette ses særlig tydeligt 

i overgangen fra ”kvalificerede ansøgere” til ”ansatte”.  
• Det anerkendes samtidig, at der skal findes en balance ift. andel internatio-

nale ansatte, fordi der samtidig er behov for undervisning på dansk.  
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• Shortlistning blev kort drøftet – der er behov for, at data om dette præcise-
res. 

• Prodekanerne gav en kort melding på de væsentlige resultater fra eget fa-
kultet: 
ARTS: 
-  Det går tilfredsstillende vedr. kvinder.  
- Vedr. internationale medarbejdere har man på et institut så mange, at 

det kan give udfordringer ift. at gennemføre undervisning.  
- Der anvendes ikke nødvendigvis genopslag, hvor der kun er 1 kvalifice-

ret ansøger, fordi nogle faglige miljøer er meget smalle. 
     BSS:  

- Den primære udfordring er, at der er stadig ikke er mange kvinder til 
professoraterne.  

- På tenure og lektor-niveau er det tilfredsstillende ift. såvel kvinder som 
internationale. 

- Som på ARTs er der også udfordring med at der kun er 1 ansøger til 
stillinger i bestemte faglige miljøer.  

   HEALTH:  
- Overordnet er der gode ansatser ift. både kvinder og internationale.  
- Klinisk Medicin udgør dog fortsat en udfordring, men der arbejdes på 

det i tæt samarbejde med institutleder. Klinisk Medicin forvrider det 
samlede billedet, hvis man tæller hoveder frem for årsværk, idet det 
ofte er tale om mindre ansættelser på AU, mens hoveddelen er på 
AUH. Derfor vigtigt at holde Klinisk Medicin separat fremadrettet hvis 
muligt.  

   NAT/TECH:  
- Kvinder udgør fortsat særlig en stor udfordring. 
- Ift. internationalisering er udfordringen at holde balancen.   
- Sidste år har været en del professoropslag som resultat af mso-profes-

sorater, der udløber. Der er typisk ikke mange andre ansøgere ti disse, 
og det er forklaringen på, at der i nogle tilfælde kun har været 1 kvalifi-
ceret ansøger.   

 
Konklusion Udvalget: 

• drøftede opfølgning 2019, herunder udviklingen siden 2018 
• besluttede, at inden materialet fremsendes til universitetsledelsen præcise-

res data vedr. shortlistning ligesom ”trafiklys” fjernes.  
 

 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
8 Afrapportering 2019 vedr. ansvarlig forskningspraksis og forsk-

ningsfrihed  
Noter BBN indledte og præsenterede kort de fire afrapporteringer.  



 Side 5 af 6 
 

 
Referat – Udvalget for forskning og eksternt samarbejde 
 

Universitetsledelsens  
Stab 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 
Tlf.: 87150100 

 
 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

Derudover blev der kort orienteret om de kommende initiativer ift. VIP og an-
svarlig forskningspraksis og forskningsfrihed: workshop for ledelsen er blevet 
udskudt grundet corona, men der arbejdes pt. videre med online kursus (Epi-
geum), som ventes klar efter sommerferien.  
 
Drøftelse 
Praksisudvalg:  
• Det er en stor udfordring, at sagsbehandlingstiden er så lang for NVU. Der 

er tidligere rettet henvendelse om dette, men det kan overvejes om der igen 
skal rettes henvendelse; gerne med de øvrige universiteter.  

 
Rådgiverne:  
• Tallene viser, at det ikke er mange, der henvender sig vedr. pres på forsk-

ningsfrihed 
 
Forskningsetisk Komité:  
• Arbejdsbyrden har været større end ventet. 
• Det kunne være interessant at se antal henvendelser opgjort pr. fakultet. 
• Komiteen fremsætter et konkret forslag vedr. præcisering af deres kommis-

sorium – dette skal tilgå universitetsledelsen.  
 
[Efter mødet er antal henvendelser pr. fakultet opgjort til:  
Arts: 10, BSS: 18, Health: 3, NAT: 5, Tech: 2] 
 
Undervisningsaktiviteter:  
• Det blev konstateret, at undervisningsaktiviteterne gennemføres om end i 

forskelligt omfang og med forskelig bemanding.   
• Det blev drøftet, om det er tilfredsstillende, at opgaven med at tilbyde un-

dervisning til bachelor- og kandidatstuderende jf. Det danske kodeks for 
integritet i forskning er udliciteret til AUL.  Dette bør bemærkes i materia-
let til universitetsledelsen med et forslag om, at emnet drøftes i Udvalget 
for Uddannelse.  

 
Konklusion Udvalget  

• tog afrapporteringen for 2019 til efterretning 
• aftalte, at adgang til Epigeum sendes til udvalgets medlemmer så de kan se 

moduler, som VIP skal gennemføre.  
 

9 DFF udpegning til de faglige udvalg 
Noter Prodekanerne orienterede om arbejdet på fakulteterne.  

 
Konklusion Prodekanerne orienterede gensidigt om status og forventninger vedr. udpeg-

ning til de fem faglige råd 
10 Evt. 
Noter Skitse til Interdisciplinært Center for Bæredygtighed:  
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• Prodekanerne har udarbejdet en skitse, som er tilgået rektor.  
• Delelementerne i skitsen er gode, men det er skal være mere specifikt og 

skærpes, inden det kan kan fremsendes til bestyrelsen.  
• Et skærpet forslag behandles på universitetsledelsesmøde i næste uge.  
 
Forskningsberedskab under corona:  
• BBN orienterede kort om status og drøftelserne i universitetsledelsen. 
 

Konklusion  
 
 


