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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
18. januar 2022 14.30-16.00 Teams 1 

 
Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Anne Marie Pahuus (AMP), Niels Mejlgaard (NM), 

Hans Erik Bødker (HEB), David Lundbek Egholm (DLE), Brian Vinter (BV), 
John Westensee (JW)  
 
Sekretariatsbetjening: Inge Liengaard (IL) 

Afbud  
Gæster Pkt. 5+6: Helene Nørrelund og Stine Birk Kristensen 
Noter Inge Liengaard 

 
 

Nr. Dagsordenspunkt 
1  Godkendelse af dagsorden   
Noter -   
Konklusion Dagsorden godkendt. 

 
2 Godkendelse af referat 
Noter - 
Konklusion Referat blev godkendt med følgende præcisering til punkt 4:  

 
”Der nedsættes en arbejdsgruppe under Forskningsudvalget med deltagelse 
AU Økonomi, Forskningsstøtteenheden og Forskningsudvalget v. David 
Lundbek Egholm, Hans Erik Bøtker og Anne Marie Pahuus.  
David Egholm er formand for arbejdsgruppen og understøttes af FSE i arbej-
det. Arbejdsgruppen skal 
• hente mere inspiration til eventuel systemunderstøttelse af arbejdet med 

fuldkost på AU. 
• lave forslag til, hvad eventuel systemunderstøttelse af fuldkostarbejde 

på AU skal kunne. 
• udarbejde beslutningsoplæg til Forskningsudvalget vedr. eventuel sy-

stemunderstøttelse af fuldkostarbejde på AU. Forslag sendes videre til 
universitetsledelsen”. 

 
 
 
Til beslutning 

Nr. Dagsordenspunkt 
3 Model for Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships 

(MSCA PF) Masterclass 
Noter JW introducerede kort til forslaget.   

 
Konklusion Forskningsudvalget besluttede: 
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• At MSCA PF Masterclass i 2022 afholdes i det nuværende format. Æn-
dringer sker først fra 2023.   

• At vejledere fremover engageres tidligt i processen.  
• At FSE laver en opsøgende indsats efter aftale. 
• At prodekanerne udvælger de ansøgninger, der fremsendes fra fakulte-

terne mhp. at sikre høj kvalitet i de fremsendte forslag. 
• At de, der udvælges til at deltage i masterclass, får det fulde forløb samt 

1 gennemlæsning.  
• At der gives feed back på afslag.  

 
Til drøftelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
4 Horizon Europe Challenges (PI) training seminar 
Noter JW introducerede kort til forslaget.  

 
Konklusion Forskningsudvalget  

• Drøftede den foreslåede koncept og kom med en række forslag til justerin-
ger.  

 
5 Resultat af og opfølgning på den internationale evaluering af de 

fem ph.d.-skoler på Aarhus Universitet 
Noter • BBN kvitterede for flot evaluering.  

• AMP fortalte, at ph.d.-skolerne har brugt et fælles selvevalueringskoncept, 
men evalueringspanelerne har grebet opgaven forskelligt an.  

• Evalueringerne laves kun hvert 5. år, og derfor vil konklusioner og anbefa-
linger præge arbejdet på ph.d.-skolerne de kommende år. 

 
  

Konklusion Forskningsudvalget  
• Drøftede de primære anbefalinger fra den internationale evaluering og 

tværgående opmærksomhedspunkter; herunder skærpet fokus på tidlig 
karriereafklaring. 

• Aftalte, at ph.d.-området sættes på dagsordenen i Forskningsudvalget, ef-
ter behov. Ph.d.-skolelederkredsen kommer med forslag hertil.  
 

6 Årlig status for implementering af grundprincipperne samt drøf-
telse af indsamling af bibliometrisk data for ph.d.-studerende og -
dimittender 

Noter NM introducerede til punktet.  
• De allerede vedtagne mål og indikatorer for grundprincip 1-4 blev kort 

nævnt.  
• Dernæst blev forslag om at måle på det sidste grundprincip via bibliome-

trisk data drøftet. Fx data om publicering af materiale fra afhandling/ma-
nuskript. 
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Konklusion Forskningsudvalget 
• Tog indikatorer relateret til grundprincipperne 1-4 til efterretning. 
• Besluttede, at drøftelsen af ambitionsniveau for indsamling af publikati-

onsdata relateret til grundprincip 5 fortsætter i ph.d.-skolelederkredsen. 
 

7 Handleplan 2022 (Strategi 2025): Forskningsudvalgets ansvarsom-
råder 

Noter BBN introducerede kort.  
 

Konklusion Forskningsudvalget 
• valgte prodekaner som tovholdere på de tre indsatser  
• tilsluttede sig de foreslåede milepæle og ambitionsniveau.  

 
8 Eventuelt 
Noter Vedr. Deic:  

• D. 1. feb. offentliggør DeiC et call om ansøgning til HPC ressourcer. AU 
HPC Forum er involveret i processen.  

• Der var enighed om, at for projekter, hvor AU ikke påtager sig et driftsan-
svar, skal DeiC behandles som øvrige finansieringskilder, og projekter kan 
håndteres på institutniveau. 

  
Konklusion  

 

Til meddelelse 

Nr. Dagsordenspunkt 
9 Nyt om hjemtag 
Noter - 
Konklusion - 

 


