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AARHUS UNIVERSITET 

AU Forskning og Talent 

Formål 

Nærværende ydelseskatalog beskriver AU Forskning og Talents ydelser til studerende, 

medarbejdere og ledelse. 

Kataloget har til formål at afstemme forventningerne til samarbejdet, afklare roller, beskrive ydelser 

og serviceniveau samt specificere parternes gensidige forpligtelser.  

Roller og ansvar 

AU Forskning og Talent understøtter Aarhus Universitets kerneaktiviteter inden for forskning, 

talentudvikling og internationalisering. Områderne er samlet administrativt for at opnå 

sammenhæng og synergi mellem fagligt beslægtede indsatsområder. 

AU Forskning og Talent er sammensat af tre tværgående enheder og fire administrative centre. De 

administrative centre har fokus på at sikre nærhed og helstøbte services til internationale 

studerende, unge forskertalenter og videnskabelige medarbejdere. De tværgående enheder er 

tovholdere på opgaver, der dels går på tværs af de fire hovedområder, dels opnår en kritisk masse 

på fællesskabsniveau.  

Området er organiseret med henblik på at sikre en tæt kobling mellem drift og udvikling. 

Udviklingsopgaver med implikationer for hele universitetet er således et samarbejde mellem de 

tværgående enheder og de administrative centre. Dertil kommer et nært samarbejde med 

dekansekretariaterne og øvrige vicedirektørområder. Foruden at bidrage til opgaver på 

fællesskabsniveau har de administrative centre en vigtig rolle i at understøtte dekanater og 

institutter i udvikling, strategiprocesser og udarbejdelse af ledelsesinformation. 

Det bærende princip er, at opgaven og brugernes behov afgør, hvilke enheder og kompetencer 

som bringes i spil. AU Forskning og Talent har organiseret opgavevaretagelsen i en partnermodel, 

hvor man har udpeget én person eller et team på 2-4 administratorer som partner for de enkelte 

institutter. 

Partneren fungerer som kontaktperson for instituttet på de givne serviceområder, og er forpligtet til 

at holde sig orienteret om, hvad der rør sig på instituttet, således at service og henvendelser 

tilpasses instituttets virkelighed. Ligeledes er det italesat, at partneren fungerer som generel 

indgang for AU Administration, således at den pågældende medarbejder enten sørger for at 

videreformidle forespørgsler til den relevante kollega eller vejleder i, hvem den rette kontakt i 

administrationen er. 

Hensigten med partnermodellen for AU Forskning og Talent er således at: 

› Skabe entydige indgange til områdets services 

› Sikre nærhed til og dialog med den enkelte bruger 

› Bidrage til oplevelsen af en sammenhængende administration 
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Kontakt samt fysiske lokaliteter  

Hovedområdets VIP’er og studerende serviceres af de fire administrative centre og af de 

tværgående enheder på adresserne: 

Administrativt center på Arts 
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-

ar/   

Campus Aarhus 

Tåsingegade 3 

8200 Aarhus N 

Campus Emdrup 

Tuborgvej 164, bygning A 

2400 København NV 

 

Administrativt center på Business and Social Sciences 
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-

bss/  

Campus Aarhus 

Tåsingegade 3 

8200 Aarhus N 

AU Herning 

Birk Centerpark 15 

7400 Herning 

 

Administrativt center på Health 
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-

he/  

Campus Aarhus 

Vennelyst Boulevard 9 

8000 Aarhus C 

  

Administrativt center på Science and Technology 
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-

st/  

Campus Aarhus 

Ny Munkegade 120 

8000 Aarhus C 

Ingeniørhøjskolen Aarhus  

Universitet 

Dalgas Avenue 2 

8000 Aarhus C 

AU Foulum 

Blichers Allé 

8830 Tjele 

 

Internationalt Center 
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/internationalt-center/  

Campus Aarhus 

Høegh-Guldbergs Gade 4 

8000 Aarhus C 

Campus Emdrup 

Tuborgvej 164, bygning A 

2400 København NV 

 

Den tværgående enhed for forskning 
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/forskningsstoette/kontakt/  

Campus Aarhus 

Peter Sabroes Gade 12, 

bygning 14a 

800 Aarhus C 

Campus Aarhus 

Helsingforsgade 27 

8200 Aarhus N 

Campus Emdrup 

Tuborgvej 164,  

bygning A 

2400 København NV 

Den tværgående talentenhed 
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/tvaergaaende-

talentenhed/  

Campus Aarhus 

Helsingforsgade 27 

8200 Aarhus N 

  

 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-ar/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-ar/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-bss/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-bss/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-he/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-he/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-st/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/administrativt-center-st/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/internationalt-center/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/forskningsstoette/kontakt/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/tvaergaaende-talentenhed/
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/kontaktpersoner/tvaergaaende-talentenhed/
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Ydelser, der leveres af AU forskning og Talent 

AU Forskning og Talent har kerneydelser indenfor tre områder, der beskrives i detaljer nedenfor:  

1. Forskningsunderstøttende aktiviteter 

2. Internationalisering 

3. Talentudvikling 

 

1. Forskningsunderstøttende aktiviteter 

De forskningsunderstøttende aktiviteter i AU Forskning og Talent er organiseret i en tværgående 

forskningsenhed med tre kerneydelser; forskningsstøtte, projektadministration og forskningsstrategi. 

1.1 Forskningsstøtte (pre-award) 

Forskningsstøtteenheden er et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus 

Universitet. Enhedens fokus er kanalisering af information om ansøgningsmuligheder til 

universitetets forskere og assistance i forbindelse med ansøgninger om ekstern 

forskningsfinansiering. Arbejdet er organiseret i henholdsvis en forskerrettet og en understøttende 

funktion. 

Den forskerrettede funktion løftes af tre faglige teams SciTech, Health og Arts/BSS. Hvert team 

tilbyder hjælp i alle projektfaser fra første idé til indsendelse af en ansøgning på grundlag af 

erfaringer fra tidligere ansøgningsrunder. Assistancen tilbydes som kortere- eller længerevarende 

sparring med fokus på både tekniske og strategiske elementer. 

Hvert team tilpasser servicen til de enkelte forskeres behov på det pågældende hovedområde. 

Forskningsstøtteenheden tilstræber, at den enkelte forsker møder samme person fra gang til gang 

med henblik på at skabe kontinuitet og indsigt i fagområdet hos den administrative medarbejder. 

Kontakten vil som hovedregel ske på foranledning af forskeren. Hvert team vil dog også tage 

kontakt til enkelte forskere, når nye, store opslag dukker op. 

Forskningsstøtteenhedens understøttende funktion udbygger og vedligeholder fondsdatabasen, 

www.ResearchFunding.Net, som forskere på Aarhus Universitet kan tilgå via en webbrowser. 

Databasen indeholder detaljerede oplysninger om ca. 800 nationale og internationale samt 

private og offentlige bevillingsgivere. Brugeren kan lægge en personlig forskningsprofil ind i 

databasen. På baggrund af profilen tilbydes en målrettet, ugentlig mail med aktuelle 

ansøgningsmuligheder. 

Forskningsstøtteenhedens ydelser er opdelt i nedenstående fire kategorier. 

1.1.1. Komplekse forskningsprojekter 

Servicen i denne kategori vedrører komplekse eller højtprofilerede forskningsprojekter, som er 

drevet af den enkelte forsker eller forskergruppe. Eksempler er ansøgninger til Danmarks 

Grundforskningsfond, EU projekter inkl. ERC, National Institutes of Health, Det Strategiske 

Forskningsråd og Højteknologifonden. 

 

http://www.researchfunding.net/
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Ydelsen fra Forskningsstøtteenheden består for disse projekter i:  

› Gennemlæsning af ansøgningen  

› Sparring med forskeren 

› Vinkling af projektidé 

› Input til ikke-videnskabelige dele af ansøgningen 

› Sikring af formalia og struktur  

› Budgetlægning og budgetforhandlinger med partnere  

› Hjælp til de elektroniske ansøgningssystemer 

› Godkendelse af AU’s deltagelse i ansøgninger om projekter under EU’s rammeprogram for 

forskning og udvikling (FP7) 

 

1.1.2. Ikke-komplekse forskningsprojekter 

Servicen i denne kategori vedrører projekter med lav kompleksitet og ofte med mindre 

bevillingsbeløb. Eksempler er ansøgninger til Det Frie Forskningsråd (DFF) og mindre fonde.  

 

Forskerne har hovedansvaret for ansøgningen og vil i mange tilfælde kun få begrænset hjælp. 

Dog vil Forskningsstøtteenhedens teams kunne hjælpe i tilfælde af, at forskernes institutter ikke selv 

disponerer over årsværk med pre-award kompetencer. 

Forskningsstøtteenheden prioriterer support til unge forskertalenter (ph.d. og postdoc) og strategisk 

vigtige områder. Sidstnævnte vil navnlig være de ”tørre” områder, hvor national finansiering fra 

bl.a. DFF og mindre portioner fra større eller mindre fonde spiller en større strategisk rolle for 

hovedområdernes forskningsmæssige udvikling. I tilfælde af prioriteret support vil der blive ydet 

service som beskrevet for komplekse projekter ovenfor. 

AU Økonomi og Planlægning hjælper med udarbejdelse af budgetter for de ansøgere, som ikke 

får hjælp af Forskningsstøtteenheden. 

 

1.1.3 Kurser i hjemtagning af ekstern forskningsfinansiering 

Forskningsstøtteenheden tilbyder følgende halvdagskurser: 

› ’Den Succesfulde Ansøgning’ udbydes ca. 8 gange om året på dansk og 2 gange på 

engelsk og kan desuden rekvireres efter behov. 

› ’Fondsansøgning – workshop for den erfarne forsker’ udbydes ca. 6 gange om året. Kurset 

kører på dansk eller engelsk afhængig af deltagernes baggrund. 

› ’Finansieringslandskabet i Danmark og Udlandet’ kan rekvireres på danske eller engelsk 

efter behov. 

 

1.1.4 Uddannelsesprojekter og internationalt uddannelsessamarbejde 

Forskningsstøtteenheden yder hjælp til hjemtagning af finansiering til uddannelsesprojekter og 

internationalt uddannelsessamarbejde: 

› Udformning af ansøgning om finansiering af uddannelsesprojekter og internationalt 

uddannelsessamarbejde (LLP Intensive Programmer og Erasmus Mundus), herunder: 

› Gennemlæsning af ansøgning 

› Sparring med forskeren 
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› Vinkling af projektidé 

› Input til ikke-videnskabelige dele af ansøgningen 

› Sikring af formalia og struktur  

 

› Rådgivning om det danske regelsæt på området vedr. internationalt 

uddannelsessamarbejde 

› Sparring omkring interne administrative procedurer i forbindelse med internationalt 

uddannelsessamarbejde 

 

1.2 Projektadministration (post-award) 

Vicedirektørområdets projektadministrative ydelser retter sig mod bidrag til administration af 

allerede hjemtagne, komplekse forskningsprojekter. Ambitionen er, at administrative byrder 

forbundet med udmøntning af eksterne bevillinger reduceres for den enkelte forsker. 

Enheden for projektadministration inkluderer specialistviden om administrationsregler, 

afrapporteringskrav, systemer og værktøjer, herunder: 

› Godkendelse af AU’s deltagelse i projekter under EU’s rammeprogram for forskning og 

udvikling (FP7) på både kontraktforhandlings- og afrapporteringstidspunktet.  

› Kontakt til revisor i relation til projektrevision. 

› Underskrivelse af FP7 dokumenter på vegne af AU. 

 

Desuden kan der, mod betaling, ydes assistance fra mobile projektadministratorer til administration 

af forskningsprojekter i en aftalt periode. Betalingen sker via øremærkede administrationsmidler i 

projekterne, og projekterne kan rekvirere præcis den skræddersyede service, de har brug for. 

Servicen er især rettet mod projekter, som ikke har en størrelse eller et behov, som tilsiger 

ansættelse af en fuldtidsadministrator. I tæt samarbejde med øvrige vicedirektørområder tilbydes: 

› Løbende kommunikation og forhandling med bevillingsgiver og partnerne 

› Koordination og kvalitetssikring af afrapportering 

› Projektplanlægning og -implementering 

› Hjælp til ansættelser 

› Praktisk hjælp til formidling, herunder projekthjemmeside 

› Mødeplanlægning og –afvikling af faglige arrangementer 

› Kvalitetskontrol samt sikring af overholdelse af komplekse regler 

 

1.3 Understøttelse af forskningsstrategi 

AU Forskning og Talent understøtter universitetets ambitioner om tidligt og koordineret at påvirke 

den forskningspolitiske dagsorden og dermed skabe de bedst mulige betingelser for hjemtagning 

af ekstern forskningsfinansiering. 

Vicedirektørområdets forskningsstrategiske enhed leverer følgende ydelser: 

› Betjener det tværgående bånd for forskning i samarbejde med Universitetssekretariatet og 

dekansekretariaterne. 
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› Medvirker til at udmønte Forskningsbåndets beslutninger med implikationer for hele 

universitetet. 

› Agerer ’up-stream’ i forhold til kommende forskningsfinansieringsmuligheder på national 

plan og navnlig i relation til Horizon 2020. 

› Koordinerer udarbejdelse af analyser, positionspapirer og høringssvar på 

forskningsområdet. 

› Understøtter universitetsbrede, strategiske satsninger på forskningsområdet, som f.eks. 

interdisciplinære forskningscentre. 

› Bidrager til at koordinere AU’s arbejde med større private fonde. 

› Understøtter ”særlige” satsninger som eksempelvis UNIK, Center for partikelterapi, samt 

større private fondsansøgninger og donationer. 

 

De administrative centre (navnlig AR og HE) understøtter dekanater og institutter i arbejdet med at 

præcisere målsætninger i handlingsplaner på forskningsområdet. Centrene bidrager ligeledes til 

oplæg og høringssvar med interesse for det enkelte hovedområde eller hele Aarhus Universitet i 

samarbejde med vicedirektørområdets tværgående forskningsenhed. 

2. Internationalisering 

AU Forskning og Talents ydelser på det internationale område tager udgangspunkt i Aarhus 

Universitets internationaliseringsstrategi. Ambitionen er at understøtte universitetets placering som 

et ledende og synligt internationalt universitet, hvor globalt samarbejde indgår som en naturlig del 

af alle universitetets kerneaktiviteter. 

2.1. Studentermobilitet 

AU Forskning og Talent understøtter AU’s ind- og udgående studentermobilitet gennem ydelser 

leveret af henholdsvis Internationalt Center og de fire administrative centre. 

AU Forskning og Talent har ansvar for indskrivning af udvekslingsstuderende, mens internationale 

studerende på hele uddannelser optages via AU Studieadministration. Ikke-faglige services rettet 

mod alle typer af studerende leveres af AU Forskning og Talent.  

2.1.1. Studentermobilitetsydelser leveret af Internationalt Center 

› Håndterer universitetsbrede studenterudvekslingsaftaler. 

› Medvirker til markedsføring af udvekslingsmuligheder og rekruttering af internationale 

studerende til hele uddannelser. 

› Leverer ikke-faglig vejledning af internationale studerende fra pre-arrival til modtagelse og 

integration, herunder bidrag til myndighedskontakt og håndtering af øvrige praktikaliteter. 

› Afholder introduktionsprogrammer for alle typer af internationale studerende. 

› Tilbyder sprog og kulturforløb for alle tilrejsende i samarbejde med LærDansk. 

› Varetager sagsbehandling vedrørende den strategiske pulje af statsfinansierede fripladser 

og stipendiemidler. 



 
 

Side: 41 of 68  Først etableret: 29. februar 2012 

Version: 1.0  Sidst ændret: 06. juni 2012 

 

 

41 Fælles grundlag for samarbejde 

AARHUS UNIVERSITET 

› Understøtter udgående mobilitet af studerende gennem administration af Erasmus og 

Nordplus/Nordlys programmerne. 

› Informerer om udlandsstipendieordningen samt generel markedsføring af 

studiemuligheder i udlandet, herunder afholdelse af ’international dag’ . 

› Administrerer amerikanske låneprogrammer (FAFSA). 

 

2.1.2. Studentermobilitetsydelser leveret af de administrative centre 

› Medvirker til at vedligeholde og udvikle hovedområdernes partnerportefølje bl.a. gennem 

løbende partnerkontakt. 

› Understøtter – i samarbejde med AU Kommunikation – international rekruttering og 

markedsføring af hovedområdets uddannelser i udlandet (herunder også full degree). 

› Medvirker til at udvikle og drive internationale uddannelsessamarbejder som eksempelvis, 

double og joint degrees, ’Erasmus Mundus’-uddannelser, herunder koordination med 

internationale partnere. 

› Understøttelse af faglig vurdering af ansøgning om indskrivning som udvekslingsstuderende 

i samarbejde med faglige internationale koordinatorer. 

› Tilbyder alle internationale studerende en støtteordning i forbindelse med studiestart – det 

være sig en mentor, tutor eller buddy – ligesom der afholdes hovedområdespecifikke 

introduktionsforløb. 

› Faglig vejledning af AU-studerende, som planlægger et studieophold i udlandet. 

› Administrationen af fakultetsstipendier efter anvisning og fordeling i de faglige miljøer. 

 

2.2 Sommerskole – AU Summer University 

AU Forskning og Talent understøtter Aarhus Universitets ambition om at styrke 

sommerskoleaktiviteterne med et stærkt internationalt islæt. 

Følgende ydelser leveres af Internationalt Center: 

› Intern og ekstern markedsføring af sommerskolen. 

› Håndtering af administrative processer knyttet til rekruttering af internationale 

gæsteundervisere. 

› Håndtering af fagtilmeldinger i samarbejde med AU Studieadministration, herunder 

indskrivning af udvekslingsstuderende på sommerskolen. 

› Assistance i forhold til SKAT og Udlændingeservice. 

› Administration af den nødvendige undervisningsinfrastruktur. 

› Etablering af en help desk og arrangering af sociale aktiviteter for danske og internationale 

studerende i sommeren. 

 

2.3 Boligservice 

AU Forskning og Talent boligservicerer Campus Aarhus, Campus Emdrup og AU Herning. Servicen 

fordeler sig i følgende kategorier og niveauer: 

› Udvekslingsstuderende: Internationalt Center har en boliggaranti for denne målgruppe. 
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› Sommerskolestuderende: Internationalt Center har en boliggaranti for internationale 

deltagere på AU’s sommerskole, der indskrives på grundlag af en international 

mobilitetsaftale. 

› Internationale studerende på hele uddannelser (full degree): Studerende på hele 

uddannelser på Campus Aarhus serviceres i samarbejde med Kollegiekontoret. På AU 

Herning tilbydes disse studerende boliggaranti og services gennem administrationscenter 

BSS, Herning. 

› Internationale ph.d.-studerende: Internationalt Center boligservicerer internationale ph.d.-

studerende, men har ikke boliger til at vedligeholde en garanti for denne målgruppe. IC-

kollegiet i Dale T. Mortensen bygningen er sammen med Vennelyst Kollegiet dedikeret til 

nyankomne internationale ph.d.-studerende. 

› Postdoc’er og gæsteforskere: I det omfang Internationalt Center råder over passende 

boliger, serviceres internationale postdoc’er samt gæsteforskere og deres familie. AU 

Forskning og Talent arbejder målrettet på at udvide servicen på dette område.  

› Tilrejsende internationale gæsteundervisere på AU Summer University: Internationalt Center 

har en boliggaranti for denne målgruppe. 

 

AU Forskning og Talent samarbejder med de relevante institutter om at afklare boligservicen i 

Foulum, Silkeborg og Roskilde.  

 

2.4 Forsker- og ph.d.-mobilitet 

AU Forskning og Talent understøtter AU’s ind- og udgående forsker- og ph.d.-mobilitet gennem 

ydelser leveret af henholdsvis Internationalt Center og de fire administrative centre. 

2.4.1. Forskermobilitetsydelser leveret af Internationalt Center 

› Vedligeholder webressourcer og leverer personlig rådgivning til indrejsende og udrejsende 

internationale forskere og ph.d.-studerende om praktiske forhold, herunder varetages 

kontakt til Udlændingestyrelsen i vanskelige sager.  

› Hvert kvartal gennemføres introduktionsarrangementer for indrejsende ph.d.-studerende og 

forskere. Desuden tilbydes nytilkomne kurser i sprog og kultur i samarbejde med LærDansk. 

› På Campus Aarhus driver Internationalt Center ’University International Club’ (UIC), som er 

et socialt tilbud til indrejsende forskere og den medfølgende familie. I regi af UIC udbydes 

seminarer med et kulturelt eller fagligt afsæt.  

› Aarhus Universitet er en aktiv spiller i International Community, der leverer sociale 

arrangementer med fokus på netværk og integration. 

 

2.4.2. Forskermobilitetsydelser leveret af de administrative centre 

I relation til internationale ph.d.-studerende varetager de administrative centre ph.d.-opslag, 

ansøgninger, ansættelse, ansøgning om opholdstilladelse for ansatte ph.d.er samt personlig 

vejledning og rådgivning. 

2.5 Internationale partnerskaber 

AU Forskning og Talent understøtter AU’s samarbejde med partnere i ind- og udland gennem 

ydelser leveret af henholdsvis Internationalt Center og de fire administrative centre. 
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2.5.1 Understøttelse af partnerskaber i Internationalt Center 

› Understøtter etablering af samarbejdsaftaler med universiteter i udlandet, som går på tværs 

af Aarhus Universitets hovedområder.  

› Faciliterer universitetets aktiviteter i relation til strategiske netværk som Coimbra-gruppen, 

Utrecht-netværket, Nordic Centre Fudan m.fl.  

› Betjener rektoratet på det internationale område. 

› Koordinerer internationale delegationsbesøg med et universitetsbredt fokus. 

› Betjener prodekaner med særligt ansvar for internationalisering.  

 

2.5.2 Understøttelse af partnerskaber i de administrative centre 

› Understøtter dekanater og institutter i etablering af hovedområdespecifikke 

samarbejdsaftaler med universiteter i udlandet. 

› Medvirker til betjening af dekanater og institutter på det internationale område og bidrager 

til internationale delegationsbesøg på hovedområdeniveau. 

› Navnlig på ST ydes støtte ved initiativer, der styrker samarbejdet med udenlandske 

forskningsinstitutioner fra forsker-til-forsker interessestadiet, over afdækning af styrker og 

komplementaritet til match-making aktiviteter og rammer for samarbejdet.  

 

2.6. International akkreditering – Særligt for BSS 

På BSS varetager det administrative center opgaver vedrørende de internationale akkrediteringer i 

tæt samarbejde med dekanatet. 

3. Talentudvikling 

På talentområdet er det AU Forskning og Talents opgave at understøtte ambitionen om at udvikle 

talentindsatsen som en fjerde søjle i Aarhus Universitets strategi og etablere universitetet som et af 

de mest attraktive steder i Europa for unge forskere at uddanne og udvikle sig.  

De fire administrative centre varetager opgaver relateret til administrationen af for-

skeruddannelsesprogrammer på de fire hovedområder. Derudover findes en tværgående 

talentenhed, der understøtter processer og initiativer, der går på tværs af de fire hovedområder. 

3.1 Administration af forskeruddannelse i de administrative centre 

AU Talent og Forskning varetager administrative opgaver knyttet til forskeruddannelse. 

Talentadministrationen tilstræber at fungere som bindeled til andre forvaltningsområder, som 

eksempelvis AU HR, AU Kommunikation og AU Økonomi og Planlægning, således at brugere på 

området ikke skal forholde sig til forskellige enheder i administrationen. 

De administrative centre leverer følgende ydelser: 

› Markedsføring af hovedområdets ph.d.-uddannelser, herunder opslag af stipendier. 

› Opbygning og vedligeholdelse af hjemmeside for ph.d.-uddannelse.  

› Vejledning af nationale og internationale ansøgere. 

› Opslag af ph.d.-stipendier. 

› Administrativ understøttelse af bedømmelsesprocesser, herunder legalitetskontrol, 

censorafregning og rejserefusion. 

› Administration knyttet til intern og ekstern finansiering af ph.d.-forløb. 
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› Indskrivning og ansættelse af ph.d.-studerende. 

› Administration af uddannelsesforløbet, herunder evalueringer, ph.d.-plan og afslutning af 

forløbet. 

› Rådgivning af ph.d.-studerende, vejledere og programudvalg. 

› Løsning af HR-opgaver relateret til den ph.d.-studerendes ansættelsesforhold, herunder 

orlov, barsel, refusion og sygdom. 

› Indhentning af rådgivning og sparring fra AU HR og i fornødent omfang inddragelse af AU 

HR i juridisk komplicerede sager samt sager, der personalemæssigt er komplicerede, f.eks. 

mobningssager eller afskedigelsessager. 

› Udarbejdelse af ph.d.-beviser. 

› Ledelsesinformation og statistik.  

› Sekretariatsbetjening af ph.d.-skoleleder og ph.d.-udvalg. 

› Udrulning af og undervisning i PhD Planner. 

 

De administrative centre og deres services er skabt med respekt for forskellige traditioner og 

faglige behov. Derfor er der visse forskelle mellem de administrative centres opgaveportefølje. 

Eksempelvis varetager administrationscenteret på Health alle ph.d.-kurser på dette hovedområde, 

mens denne opgave for nuværende er placeret på institutniveau på de øvrige hovedområder. 

3.2 Koordination og strategi på talentområdet 

Den tværgående talentenhed i AU Forskning og Talent er ansvarlig for følgende ydelser: 

› Betjener det tværgående bånd for talentudvikling i samarbejde med 

Universitetssekretariatet og dekansekretariaterne. 

› Medvirker til at udmønte talentudvalgets beslutninger med implikationer for hele 

universitetet. 

› Koordinerer udarbejdelse af analyser, positionspapirer og høringssvar på talentområdet. 

› Varetager tværgående udviklingsopgaver, som PhD planner, nye hjemmesider for ph.d.-

skolerne og understøttelse af tværgående konferencer samt kurser i ’transferable skills’ 

henlagt til den tværgående talentenhed. 

› Understøtter bestyrelsen for Aarhus Institute of Advanced Studies, herunder bidrager til at 

udvikle de services som fellows på instituttet vil modtage. 

  


