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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

22. oktober 2020 13.00-14.30 Teams 8 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Anne Marie Pahuus (AMP), Per Baltzer Overgaard 

(PBO), Hans Erik Bødker (HEB), Brian Vinter, John Westensee (JW)  

 

Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud  

Gæster  Pkt. 2 Kristian Pedersen, pkt. 5 Anne Behnk  

Noter  

 

 

Nr. Dagsordenspunkt 

1  Godkendelse af dagsorden og referat fra 15. sept. 2020 

Noter -  

Konklusion Dagsorden og referat blev godkendt 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

2 Forslag til implementering af karriereudviklingsprogram for yngre 

forskere på AU 

Noter Kristian Pedersen deltog og præsenterede kort arbejdsgruppens forslag, der 

indeholder en række anbefalinger om aktiviteter.  

 Anbefalingerne anviser, hvilke aktiviteter der bør ligge hhv. centralt og de-

centralt. 

 De generiske aktiviteter skal forankres centralt, mens de aktiviteter, som er 

fagnære og/eller vedrører personaleledelse, forankres på fakulteterne.  

 De centrale samtaler er et tilbud, men de decentrale er et krav.  

 Det mest ressourcekrævende forslag er mentorprogrammet. Det vurderes 

dog som vigtigt, så her skal en væsentlig del af indsatsen ligge.  

 Det foreslåede budget omfatter de centrale aktiviteter. De decentrale skal 

finansieres af fakulteterne.   

 Den organisatoriske placering/forankring af de centrale aktiviteter afven-

ter afklaring.  

 

Drøftelse  

Om decentrale aktiviteter:  

 Der er behov for tydeligere beskrivelse af, hvordan de decentrale aktiviteter 

skal udfoldes, idet dette vil kræve ressourcer. 

 

Om de centrale aktiviteter:  

 Rådgivning på centralt hold har primært haft fokus på karriere uden for 

AU. Dog har arbejdsgruppen fremført, at det er vigtigt med ”én indgang” 
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til karriererådgivning (dvs. ikke skelnen mellem intern/ekstern), fordi 

den unge forsker ofte er uafklaret på dette tidspunkt.  

 Det er vigtigt med tilstrækkelig og rettidig rådgivning. Derfor kan man 

overveje, om det er nok med et frivilligt tilbud, når vi ved, at mange flere 

gerne vil blive i academia, end der reelt er mulighed for.  

 Programmet til junior researchers bør koordineres/samtænkes med karrie-

rerådgivning af ph.d.-studerende, da det har lignende fokus og formål.  

 Snitflader til øvrige mentor-programmer skal afklares (fx Styrk talentet) – 

det er vigtigt, at man ikke får programmer, der overlapper. 

 

Om organisering 

 Der var enighed om, at den foreslåede styregruppe er rigeligt stor, og sam-

mensætningen bør derfor genovervejes.  

 

Øvrige bemærkninger 

 Det fremgår af forslaget, at JRA skal styrkes ved at indgå i organer. Det kan 

være samarbejdsudvalg og de akademiske råd. Den kortsigtede løsning 

kunne være at få dem ind som observatører. 

 Det blev foreslået, at der tillige skal være fokus på karriereudvikling i MUS 

– dog udfordring, at det ikke nødvendigvis alle, der har MUS.  

 OBS på at de tørre områder har en mindre andel post docs.  

 

Konklusion  Forskningsudvalget drøftede og kommenterede det fremsendte forslag; 

herunder at centrale og decentrale aktiviteter skal udfoldes og præciseres 

yderligere, samt at styregruppen skal være mindre.  

 Forslaget justeres inden det sendes til godkendelse i universitetsledelsen. 

 

 

 

Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 

3 Forskningsudvalgets prioriterede indsatsområder 2020-2021 

Noter BBN introducerede kort til de to prioriterede indsatsområder, der udspringer 

af AU Strategi 2025 og Handleplan 2021 

 

Drøftelse 

Indsatsområde 1: Tidligere karriereafklaring for ph.d.-studerende 

 Dette skal ses i forlængelse af den foregående drøftelse om karriereudvik-

lingsprogram for yngre forskere, idet der bør være sammenhæng mellem 

tilbud til ph.d.-studerende og post.docs.  

 Ambitionen er, at alle ph.d.-studerende skal have en obligatorisk karriere-

afklaringssamtale ell. lign. Opgaven ligger på institutniveau.   

 Opsamling: Ph.d.-skolelederkredsen bedes udarbejde et forslag. Der skal 

sikres sammenhæng med karriereudviklingsprogrammet for yngre for-

skere. Hvis forslaget kræver økonomi, skal dette beskrives.  
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Indsatsområde 2: Internationalisering af ph.d.-uddannelsen 

 Vedr. udlandshold tyder tal fra Talentrapport 2019 på, at størstedelen af 

de ph.d.-studerende er på et udlandsophold. Derfor bør ambitionen pri-

mært gå på, at flere har et længere frem for et kortere udlandsophold.  

 Fokus på kvalitet frem for kvantitet.  

 Opsamling: Kvantitativt ser det fornuftigt ud, om end der naturligvis er et 

vedvarende fokus på at flest mulige har et længerevarende udlandsop-

hold. Opfølgning skal ske postcorona. Indsatsen kører via ph.d.-skolerne.  

 

 Vedr. Kurser med partneruniversiteter er et samarbejde indenfor Circle U 

oplagt, for her er et tættere samarbejde med færre universiteter.  

 Både fakulteter og institutter har ofte et velfungerende samarbejde med 

udenlandske fagmiljøer-  

 Opsamling: man skal fortsat overlade initiativet for internationalt samar-

bejde til fakulteter og institutter.   

 

Konklusion Forskningsudvalget drøftede de to indsatsområder og besluttede: 

 At ph.d.-skolelederkredsen skal udarbejde et forslag til tidlig karriereaf-

klaring for ph.d.-studerende med afsæt i udvalgets bemærkninger. For-

slaget præsenteres i Forskningsudvalget inden udgangen af 2020. 

 At der skal ikke iværksættes yderligere aktiviteter ift. udlandshold samt 

partneruniversiteter. 

 

Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

4 BFI høst 2019 og Det Kgl. Biblioteks kvalitetssikring 

Noter BBN introducerede kort.  

 Høst 2019 viser et mindre fald for AU.  Det kan dog ikke siges at være ud-

tryk for tendens, idet der har været en stigning de tidligere år.  

 Fremtiden for BFI-systemet er i øvrigt fortsat uafklaret. 

 

Drøftelse  

 Det blev kort drøftet, hvad stor den økonomiske omfordeling på bag-

grund af BFI reelt er. AU Økonomi bedes om en kort beskrivelse heraf. 

 

Konklusion Forskningsudvalget 

 tog resultater fra BFI-høst 2019 til efterretning 

 

Notat fra AU Økonomi eftersendes. 

 

5 Justering/skærpelse af Normer for rekruttering 

Noter BBN introducerede kort.  

 Det fremgår af Handleplan for ligestilling på AU 2020-2022, at normerne 

for rekruttering skal justeres.  

 Handleplanen blev vedtaget af bestyrelsen d. 8. okt.  
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 Forslaget vedr. normerne indeholder de formuleringer, som bestyrelsen 

bidrog med.  

 

Drøftelse 

 Der var tilslutning til formuleringerne vedr. kvalifikationer og genopslag. 

 Det bør præciseres, hvilken organisatorisk enhed de nævnte 25% refere-

rer til 

 Det bør fremstå klart, at målgruppen fortsat er seniorVIP; dvs. varigt an-

sat videnskabeligt personale.  

 Den nugældende formulering vedr. søgekomitéer fastholdes.  

 Der var tilslutning til at fastholde formuleringerne vedr. udlandsophold, 

idet det samtidig fremgår, at det er op til ansættelseskomiteen, hvor stor 

vægt, man vil lægge på det.  

 Det blev noteret, at diversitetsbegrebet er blevet indsnævret. Det fremgår 

dog fortsat af præamblen. 

 

Konklusion  Forskningsudvalget drøftede og kommenterede udkast til ny version af 

’Normer for rekruttering af fastansatte videnskabelige medarbejdere’. 

 Forslaget justeres jf. udvalgets bemærkninger og fremsendes derpå til 

godkendelse hos universitetsledelse.  

 
 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 

6 European Research Area 

Noter - 

Konklusion Ingen bemærkninger 

7 Status på Horizon Europe forhandlinger – budget  

Noter - 

Konklusion Ingen bemærkninger 

8 Nyt om hjemtag 

Noter - 

Konklusion Ingen bemærkninger 

9 Talentbarometeret 2019 

Noter - 

Konklusion Ingen bemærkninger 

10 Eventuelt 

Noter - 

Konklusion Ingen bemærkninger 

 


