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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Møde
6. oktober 2021

Klokkeslæt
08.30 – 10.30

Faste deltagere

Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Hans Erik
Bøtker (HEB), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian
Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO)
Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS)

Afbud
Gæster
Referent

Nr.
29

Punkt 2: Anne Lindholm Behnk
Punkt 4: Lea Sofie Staunsager
Camilla Staniok

Nr.
1
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Konklusion

Sted
Frandsensalen

Dagsordenspunkt
Universitetsledelsens egen tid
Der tages ikke referat fra dette punkt.
Til beslutning
Oplæg til AU karriereudviklingsindsats med særlig fokus på
yngre forskere
Universitetsledelsen kvitterede for det fremlagte materiale og understregede indledningsvis, at karriereudvikling er et strategisk vigtigt
tema for AU ift. at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.
Universitetsledelsen bakkede op om det fremlagte initiativ for karriereudvikling med særlig fokus på Junior VIP som den første del af den
samlede indsats for karriereudvikling for alle på AU - med følgende få
opmærksomhedspunkter:
 Indsatsen skal målrettes og defineres ift. alle relevante ledelsesfunktioner (linjeledelsen, forskningsgruppeledere og vejledere).
Det blev i denne sammenhæng bemærket, at CED’s forskningsvejledning kan være et aktiv.
 Nuværende aktiviteter skal gennemses og justeres med henblik
på at sikre en skærpet og mindre vifte af de mest værdiskabende tilbud, som lokale ledere kan trække på.
I forhold til finansieringen af de konkrete aktiviteter der understøtter
karriereudviklingen af Junior VIP, og som peger ud af organisationen,
finansieres disse inden for rammen af Erhverv og Innovations budget.
Dette gælder også finansieringen JRDP aktiviteterne fra 2023 og frem under forudsætning af, at der kan arbejdes bredt med aktiviteterne.
Finansieringen af JRDP aktiviteterne dækkes i 2022 af bevilling fra
Forskningsudvalget.
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De øvrige indsatser skal varetages af HR, såfremt der allokeres midler
til opgaven. Der tages endelig beslutning om finansieringen af denne
del i forbindelse med, at universitetsledelsen forelægges den samlede
budgetramme.
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Fremtidig organisering af Forskningsetisk Komité
Universitetsledelsen tilsluttede sig Forskningsudvalgets indstilling om:
 At den nuværende organisering med en fælles komité fastholdes (1
formand udpeget af Rektor samt 2 medlemmer fra hvert fakultet udpeget af dekanerne).
 Den fælles komité nedsætter blandt sine medlemmer en underkomité på hvert fakultet, evt. en fælles underkomité for fagligt beslægtede fakulteter med relativt få sager.
o Hver underkomité sammensættes af de 2 fakultetsrepræsentanter + 1 repræsentant fra et andet fakultet.
o Hver underkomité vælger selv formand og kan afgøre forskningsetiske ansøgninger på fakultetets område, når underkomitéens medlemmer er enige herom. I modsat fald behandles ansøgningen af den fælles komité.
o Den nærmere proces for sammensætningen af underkomitéer besluttes af komitéen, herunder udpegningsperiode og
evt. rotationsordning.
 En effektivisering af komitéens processer via tydeligere krav til ansøgningernes form og indhold.
 Bedre vejledning på hjemmesiden, suppleret med eksempler.
 At AU’s Forskningsetiske Komité går videre med implementeringen
af forslagene.
Ydermere tilsluttede universitetsledelsens sig Forskningsudvalgets beslutning om, at sekretariatsbetjening af underkomitéer varetages af fakulteterne.
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Folkemødet 2022
Universitetsledelsen drøftede det fremsendte materiale og vendte diverse hensyn og overvejelser omkring universitetets deltagelse. Universitetsledelsen besluttede, at AU skal deltage i folkemødet 2022 dog
med bemærkning om, at budget og rammer skal skæres til.
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Til drøftelse
Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (Lukket)
Punktet var lukket.
Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 13. samt den 27. oktober 2021.
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Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 29.
september 2021
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 29. september 2021.
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Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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