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Mødedato: Mandag den 21-09-2020 kl. 11.30-14.00 
Mødested: Zoom Meeting ID:  626 3816 6558 
Mødeemne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 4/2020) 
 
Deltagere: Dekan Johnny Laursen, forperson Niels Nørkjær Johannsen, Stefan Iver-
sen, Lone Koefoed Hansen, Bo Kristian Holm, Morten Nissen, Ning de Connick-Smith, 
David Reimer, Annette Skovsted Hansen, Mia Skjold Tvede Henriksen, Elizabeth 
Bruns, Puk A. Willemoes Jensen, Malene Sillas Jensen, Jonathan Sebastian Rossen, 
Magnus Rønne Møller,  
 
Observatører: Henrik Nitschke; Anne H. Pjengaard (substitut f. Katharina Haslund) 
 
Afbud: Rikke Toft Nørgård, Carsten Madsen, Gitte Pappe Ludvigsen, Katharina Juhl 
Haslund (Barsel) 
 
Referent: Chefsekretær Vibeke Højgaard 
 
Gæster:  

Pkt. 2-4: Prodekan Niels Lehmann,  

Pkt. 5: Prof. Karl Anker Jørgensen (AUFF) og specialkonsulent Tove Østergaard Le (FER) 

 
 
 

Forpersonen bød velkommen til endnu et Zoom-møde. Han håber meget på, at vi 

snart igen kan på mødes på AU.  

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkning.  

 

PUNKTER TIL ORIENTERING 

Forperson Niels Nørkjær Johannsen (NNJ) bød velkommen til prodekan Niels Leh-

mann (NLE). Prodekanen deltager under punkt 2 til 4. 

 

NLE startede med en indflyvning til alle tre punkter. Alle emner peger tilbage på de 

udfordringer Arts stod overfor i 2015; dimensioneringen, som betød, at der skulle fin-

des en besparelse på 110 mio. kr. Oveni kom fremdriftsreformen, som samlet for AU 

kunne betyde en indtægtsnedgang på op til 235 mio. kr., hvoraf Arts ville blive ramt 

hårdest. Det betød, at der skulle findes løsninger for at minimere de økonomiske kon-

sekvenser.  

På den baggrund blev uddannelseseftersynet igangsat, som essentielt handlede om ra-

tionalisering. Effekterne af dette vedrører de tre emner, som prodekanen i dag berører. 
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2. Ny praksis i undervisningsplanlægning  

Undervisningsplanlægningen er en ekstrem kompleks opgave. En af ledelsens beslut-

ninger i 2015 var, at man ville bruge flest ressourcer på kerneaktiviteter, altså uddan-

nelse, og færre på lokaler. Blandt andet derfor er lokalesituationen i dag noget presset, 

når man skal have uddannelsesplanlægningen til at gå op.  

 

Efterfølgende blev det på AU niveau besluttet, at der skulle findes et nyt undervis-

ningsplanlægningssystem. I den forbindelse skulle den faktiske lokaludnyttelse på 

tværs af fakulteterne afdækkes, og samtidig med implementeringen af uddannelsessy-

stemet skulle fakulteternes retningslinjer og procedurer ensrettes.  

 

Konkret har Arts nedsat en referencegruppe med bred repræsentation (inkl. stude-

rende). Denne gruppe har i en lang periode nu arbejdet med retningslinjer og procedu-

rer. Arbejdet pågår og forventes afsluttet i løbet af efteråret, hvor udkast til hhv. ret-

ningslinjer og procedurer vil ligge klar.  

 

Formålet med dette orienteringspunkt har været at gøre AR opmærksom på, at arbej-

det er i gang og udkastet vil blive sendt i høring, bl.a. i Akademisk Råd, når det ligger 

klar. 

 

Lone Koefoed Hansen kommenterede, at ledelsen skal være opmærksom på, at hø-

ringsprocessen nok ikke kommer til at gå stille af, da mange på forhånd er kritiske 

over for de løsninger, der indtil videre lægges op til. 

 

Dekanen kommenterede også på emnet og gav eksempler på udfordringer og dyna-

mikker, der er i spil samt ikke mindst den interdependens, der er indbygget. 

 

NLE understregede, at man tager situationen meget alvorlig og har fuld fokus på opga-

ven, og han er helt på det rene med, at det er et konfliktfyldt emne.  

 

Emnet tages op på et senere tidspunkt, når høringsprocessen er sat i gang. 

 

3. Ekstern censur, herunder status på arbejdet om fælles censorkorps 

Prodekanen fortsatte med emnet om ekstern censur, hvilket også trækker tråde tilbage 

til uddannelseseftersynet i 2015. Der er grundlæggende tre ting at berette, der handler 

om de rationaliseringprocesser, der har været i gang siden: 

 

- For det første arbejdes der med de procedurer, hvorefter der tildeles censorer. 

Man søger at få harmoniseret praksis. Jf. bekendtgørelsen skal censorer allo-

keres af censorformandskabet. I harmoniseringsbestræbelserne ligger der 

også en rationalisering. 

 

- For det andet arbejdes der med at få censorarbejdet IT-understøttet; helt kon-

kret drejer det sig om systemet ”censor-IT”. Systemet kompetencematcher 

studieordningens disciplinbeskrivelse med de respektive censorers kompeten-

cer og kommer således med forslag til censorallokering. Dette sikrer en højere 

kvalitet. 
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- For det tredje arbejdes på at justere sammensætningen af censorkorpset. De 

nuværende korps har meget varierede sammensætninger, som dækker enkelte 

uddannelser eller en enkelt uddannelsesinstitution, andre går på tværs af uni-

versiteterne. Vi har derfor ønsket at se på mulighederne for at danne mere 

ensartede, nationale censorkorps. Prodekan for uddannelse på SDU, Lars 

Grasmé, koordinerer dette arbejde. Et foreløbigt udkast er godkendt af HUM-

dekanerne og blevet diskuteret med Uddannelsesministeriet, som har ønsket, 

at det diskuteres med censorformandskaberne. Dialogmøder med censorfor-

mandskaberne er igangsat for ca. 1,5 år siden, men er blevet forsinket af Co-

vid-19 situationen. Arbejdet forventes dog at kunne afsluttes og være klar i for-

bindelse med nybeskikkelser i 2022. 

 

Forpersonen takkede prodekanen for orienteringen og ser frem til at høre nyt, når der 

er truffet beslutning, - især om sidstnævnte. Eftersynet af censorkorpset og harmoni-

seringen vil være kærkommen for mange undervisere og ikke mindst de studerende. 

 

 

PUNKTER TIL DRØFTELSE 

4. Intern censur, herunder udviklingen over de senere år  

NNJ havde bedt prodekanen om at give et oplæg over udviklingen de senere år; hvad 

er der foregået, og hvilke rationaler har der været? Derefter er der mulighed for drøf-

telse.  

 

NLE startede med en berigtigelse; begrebet ”intern censur” findes faktisk ikke på uni-

versiteterne. Der er intet bekendtgørelsesgrundlag for intern censur, det er så at sige 

en historisk praksis, der har bidt sig fast. Bekendtgørelsen nævner kun ekstern censur. 

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at man har ekstern censur på minimum en 

tredjedel af alle eksaminer pr. uddannelse. NLE mente, at dette var vigtigt at få præci-

seret, så alle har begreberne på plads. I virkeligheden burde vi tale om ”dobbeltbedøm-

melse”, når der tales om den interne censur. 

 

Uddannelseseftersynet kiggede på, hvilke tiltag der var mindst belastende at gennem-

føre. Undervisningen var for følsomt at røre ved, så derfor blev der kigget på at redu-

cere dobbeltbedømmelserne (intern censur) for at finde besparelser. Vi kom fra en si-

tuation, hvor der enten var ekstern censur eller dobbelt bedømmelse på alle eksamina-

tioner.  

 

Eftersynet kiggede først på den eksterne censur, som skulle udgøre en 1/3. Her var der 

også besparelser at finde. Herefter kiggede arbejdsgruppen på, hvordan man kunne 

beskære den interne censur, hvor der altså ikke er hverken beskikkelser, korps el.lign. 

 

Arbejdsgruppen fik lavet undersøgelser på de forskellige belastninger på uddannel-

serne på IKK, som viste, at man her brugte 25-30% af de samlede uddannelsesressour-

cer på eksamination (inklusiv eksterne censur)! En temmelig stor andel af det samlede 

budget. På denne baggrund blev lavet mindre eksamenstunge studieordninger og kra-

vet om 10 ETCS som mindste byggesten indført. Desuden undersøgte man også, om 

den interne censur kunne reduceres. Resultatet af dette arbejde har været lidt forskel-

lige på de tre institutter, men er nu indfaset alle tre steder. 
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- IKK skulle reducere med 25.000 timer i intern censur, 

- DPU havde samme udfordring, men skulle reducere lidt færre timer, da deres 

uddannelser var bygget op om en helt anden vejledningstyngde.  

- IKS anlagde en anden vinkel; i stedet for at se på hvor mange timer, de skulle 

spare, så satte ledelsen den overordnede ramme for, hvad uddannelsen måtte 

koste, og så bad man fagmiljøerne om, at komme med bud på besparelser her-

under den interne censur. 

 

Det er nu ført til, at der på alle tre institutter findes politikker for dobbelt bedømmel-

ser; som især har tre fælles træk som er afgørende: 

 

- man fastholder dobbeltbedømmelser på mundtlige eksaminer, 

- er man som underviser i tvivl om en bedømmelse, har man mulighed for cen-

sorbedømmelse 

- mindre erfarne/yngre undervisere har også mulighed for at bede om censor. 

Det samme hvis man har nye kurser, hvor man er i tvivl om niveauet. 

 

Grundlæggende har man taget intern censur ud af alle prøver, der ikke er mundtlige. 

NLE ser ingen grund til at harmonisere på fakultetsniveau for indeværende, men det 

er måske en drøftelse værd. 

 

NLE mente at anonymisering af skriftlige eksaminer, kunne være et andet og måske 

mere oplagt emne at drøfte. Andre fakulteter har allerede indført dette og DPU har 

kørt forsøg med positive tilbagemeldinger.  

 

NNJ takkede prodekanen for indlægget og spurgte ind til om dét nøgletal på IKK, hvor 

25-30% af deres undervisningsressourcer blev brugt på eksaminer, var repræsentativ 

for de øvrige institutter. Det bekræftede prodekanen. Desværre har det ikke været mu-

ligt at lave samme nøgletal efterfølgende for at skabe sig et før og efter billede. Udfor-

dringen er, at undersøgelsen skal laves håndholdt på hver eneste uddannelse, hvilket 

der ikke har været ressourcer til.  

 

NLE bemærkede, at det, under uddannelseseftersynet, blev besluttet at afskaffe dyre 

eksaminer med flere trin (eksempelvis eksaminer hvor der både var synopsis, opgave 

og mundtlig eksamination). Det var også ved denne lejlighed, hvor mundtlig eksami-

nation af specialer forsvandt. 

 

Der var herefter en bred drøftelse af både anonymisering og intern censur/dobbeltbe-

dømmelser. Flere rådsmedlemmer, herunder Ning de Connick-Smith gav eksempler 

på situationer, hvor den nu udbredte praksis med kun én bedømmer på skriftlige pro-

dukter kan medføre situationer, som er kvalitetsmæssigt problematiske (for såvel un-

dervisere som studerende). Flere medlemmer af Rådet udtrykte interesse i anonymise-

ring af bedømmelser på de skriftlige opgaver, og bl.a. de potentielle problemer med 

bias i den nuværende praksis (uden anonymisering) blev diskuteret. 

 

Prodekanen noterede sig de mange synspunkter og pointer, der fremkom på mødet, og 

ville tage dem med sig i det videre arbejde. 

 

NNJ takkede prodekanen for hans tid og for besøget. 
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5. Uddeling af AUFF-midler: Virkemidler, rationaler og fordelings-

billede  

NNJ bød velkommen til gæsterne: Professor i kemi, Karl Anker Jørgensen, formand 

for AUFF’s uddelingsudvalg og specialkonsulent Tove Østergaard Le fra Talentudvik-

lingsafdelingen, som ligger under Forskningsstøtteenheden (FER) i Fællesadministra-

tionen. Tove er sekretær for det AUFF-udvalg, der uddeler fondsmidler til AU. 

 

Karl Anker Jørgensen gav et meget informativt oplæg om uddelingsudvalgets arbejde. 

Oplægget refereres ikke, da præsentationer er vedlagt i bilag 1. Spørgsmål fra Rådet og 

svar fra gæsterne listes i punktform under hvert tema. 

 

Oplægget fokuserede på følgende virkemidler:  

• AUFF Starting Grants 

• AUFF NOVA 

• Publikationsstøtte 

• Fleksible ph.d.-forløb 

 

AUFF Starting Grants 

• Med Starting Grants ønsker AUFF at styrke vækstlaget og derigennem sikre frem-

ragende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet.  

• Det handler om personen! Talentudvikling og en god start på AU. 

• Målgruppen for Starting Grants er (udefrakommende) nyansatte adjunkter, lekto-

rer og professorer. 

 

Spørgsmål: Hvad er begrundelsen for, at man ikke støtter med frikøb af forskerens 

egen tid (modtageren af Starting Grant)?  

 

Svar: Uddelingsudvalget diskuterer emnet rigtig meget, men holdningen er indtil vi-

dere, at man ikke betaler løn til medarbejdere, der i forvejen er aflønnet af AU. 

 

Spørgsmål: Er det muligt, at AUFF er mere specifikke i deres opslag mht. særlige kri-

terier og betingelser for at kunne søge og komme i betragtning (f.eks. at ph.d. og post-

doc, der har været tilknyttet AU i en årrække, ikke regnes som mulige bevillingsmodta-

gere).  Det vil spare både forskningskonsulenter og fondens tid. 

 

Svar: Udvalget har diskuteret det, og har informeret alle fakultetsledelser om disse 

kriterier.  

 

Spørgsmål: Er fonden opmærksom på, at manglende villighed til medfinansiering kan 

skyldes, at instituttets økonomi ikke tillader det? Det er ikke nødvendigvis et tegn på, 

at instituttet ikke selv vil satse på vedkommende. Derfor ville det være rart, hvis medfi-

nansiering ikke var et krav. 

 

Svar: Medfinansiering er ikke et krav. Der uddeles mange Starting Grants uden medfi-

nansiering. Men fonden har set det nødvendigt i en periode at bede om medfinansie-

ring for at få så mange midler ud at arbejde som muligt. Men samtidig har fonden haft 

forståelse for, at nogle institutter ikke har haft denne mulighed, og så er der alligevel 

blevet givet Starting Grants. 
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AUFF NOVA 

• AUFF NOVA prioriteres i 2020 med et budget på 30 mio. kr.  

• AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende 

forskningsprojekter 

• Handler om ideen! 

• To virkemidler under NOVA: 

• Små projekter op til 600.000 (varighed 1-2 år) 

• Større projekter op til 3 mio. kr. (varighed 3-4 år) 

 

Spørgsmål:  Hvordan fordeler disse midler sig pr. fakultet? 

 

Svar: Fondens tommelfingerregel er, at midlerne fordeles med 20% til hvert fakultet 

(nu med 5 fakulteter). Men der er variationer fra år til år. Denne fordeling gælder også 

for Starting Grants. 

 

Spørgsmål: Hvordan er fondens peer review proces? 

 

Svar: Uddelingsudvalget vurderer ansøgningerne men nogen gange med hjælp ude 

fra. Formanden skal læse alle ansøgninger igennem. Sidste år var der to af udvalgets 

medlemmer, der havde til opgave at læse og præsentere ansøgningerne for det øvrige 

udvalg (som også havde læst ansøgningerne). Hver eneste ansøgning blev diskuteret i 

udvalget. 

 

Publikationsstøtte 

• AUFF Publikationsstøtte er opprioriteret i 2020 med et budget på 2,5 mio. kr. (1,5 

mio. kr. i 2019) 

• Banebrydende publikationer med specielt henblik på højtestimerede udenlandske 

forlag 

• Fortsat støtte til publikationer af høj kvalitet, der udgives ved danske forlag 

 

Spørgsmål: Hvad tænker fonden om støtte til Open Access? 

 

Svar: AUFF har diskuteret det ad flere omgang og er ikke kommet til en afklaring. 

Publiceringsudvalget efterlyser konkrete idéer til, hvordan det kan gribes an.  

 

Spørgsmål: Ved højt estimerede forlag ved f.eks. amerikanske universiteter kan udgi-

velsen nogle gange være gratis, men hvor forskeren i stedet har brug for frikøb til op-

følgende arbejde forud for udgivelse. Er det noget fonden har overvejet? 

 

Svar: Fonden modtager mange forespørgsler på dette, og det er ofte blevet diskuteret, 

men man ønsker ikke at give tilskud til løn. Hvis først fonden starter på at give løn-

midler, bliver det et helt andet virkemiddel og med en anden søgning. Fonden har dog 

eksempelvis støttet store udgifter til sprogrevision eller f.eks. fotoarbejde i publikatio-

ner.  
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Fleksible ph.d.-forløb 

• Virkemidlet er en afløser for puljen til scholarstipendier og Internationalisering af 

ph.d.-uddannelserne 

• Målrettet mod fleksible ph.d.-forløb, herunder 3+5, 4+4 og forskningsåret m.v.  

• Den samlede ramme på 15 mio. kr. i 2020 fordeles ligeligt mellem de fem fakulte-

ter. 

 

Ingen spørgsmål til dette emne. 

 

Generelt spørgsmål: Hvordan kan man foreslå fonden nye virkemidler?  

 

Svar: Skriv forslaget til din dekan (med kopi til Tove Østergaard Le), som så vil tage 

det med på AUFF’s Strategiseminar på Sandbjerg. (Red. AUFF afholder strategisemi-

nar hvert andet år og man har besluttet at flytte årets seminar, planlagt til den 24.-25. 

september, til 2021 grundet udviklingen i Covid-19). 

 

Der var afslutningsvis en åben drøftelse af emnet. Forpersonen påpegede, at effekten 

af fondens uddelingsstrategi ift. forskellige virkemidler ikke er den samme på de for-

skellige fakulteter, fordi de rammer ned i forskningslandskaber, som i væsentlig grad 

er forskellige, hvad angår organisering, arbejdsmåde og øvrig finansiering. Flere råds-

medlemmer gav, fra forskellige vinkler, udtryk for, at det på Arts ville være effektivt 

med flere, mindre bevillinger/virkemidler, som f.eks. seed money, mindre projektbe-

villinger, konferencemidler, forskningsassistance mm. Det bør overvejes, om den nu-

værende konfiguration af virkemidler giver størst/bedst muligt forskningsmæssigt 

output for pengene på Arts.  

 

Karl Anker Jørgensen pointerede, at fakulteterne i AUFFs optik selv burde være i 

stand/villige til at understøtte initiativer med mindre bevillinger, hvortil dekanen re-

plicerede, at dette i hans optik primært er en opgave/mulighed, som påhviler institut-

terne. Såvel formanden for uddelingsudvalget som dekanen udtrykte, at man ikke øn-

skede at komme tilbage til den måde hvorpå allokering af små portioner støtte tidli-

gere foregik (bl.a. ifm. ”ekstrapuljen”). Forpersonen bemærkede afslutningsvis, at pro-

blemerne med tidligere støttemodeller ikke forekom som nogen god grund til at und-

lade at se på, hvordan AUFF (også) kan arbejde med små, relativt set slagkraftige vir-

kemidler fremover. 

 

Forpersonen takkede Karl Anker og Tove for deres tid og besøg. 

 

PUNKTER TIL ORIENTERING  

6. Orientering fra dekan og formand 

Dekan: 

- Æresdoktor 2020 skubbes på grund af COVID-19-situationen til 2021, derfor 

ingen ny indstillingsproces i 2020. 

- Status på Campus 2.0  

Det er besluttet at Kaserne-fagene skal flytte til Katrinebjerg, hvor man sam-

ler disse dele af IKK i nybyggeri. Projektgruppen har holdt indledende møde. 

Dekanen ser frem til at dette arbejde kommer i gang, da det rummer positive 

muligheder for de berørte fagmiljøer og nye samarbejdsmuligheder med 

TECH og NAT. 
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- Nye udmeldinger til medarbejdere om skærpede sundhedsforanstaltninger på 

AU. Det er lempelige foranstaltninger afstemt efter situationen.  Der arbejdes 

hjemmefra, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Dekanen lægger op til, at 

dette implementeres decentralt med udvisning af lokal dømmekraft. Campus 

er således ikke lukket ned og undervisningen fortsætter som planlagt. Dog er 

der for en tid en mere restriktiv situation for aktiviteterne i Københavnsområ-

det. Er man i tvivl så spørg nærmeste leder. 

De seneste foranstaltninger påvirker ikke de studerende, derfor er der ikke 

kommunikeret direkte til det studerende.  

Bo K. Holm var glad for den fleksible tilgang som universitetsledelsen har ud-

vist.  

(red. der sker noget dag for dag pga. udviklingen i smittespredningen, derfor 

er der kommet nye restriktioner flere gange siden mødet og under fremstillin-

gen af dette referat). 

- Økonomi; Ingen overraskelser, - det ser stadig ud til at Arts lander på det 

budgetterede.  

 

Forperson: 

- Workshop ansvarlig forskningspraksis den 15. september 

Fysisk halvdags workshop blev lavet om til en times online-webinar. Vel-

komst ved rektor og oplæg ved en forsker fra Utrecht Universitet, Frank Mie-

dema, hvis hovedbudskab var, at Open Science og Open Access er løsning på 

mange af udfordringerne i ansvarlig forskningspraksis. En fysisk Workshop 

vil blive gennemført, når vi igen trygt kan samles på tværs. 

 

-  Årligt forpersonsmøde i Universitetsledelsen den 30. oktober 2020 

Formændene for de akademiske Råd inviteres én gang årligt til at mødes med 

universitetsledelsen. 

 

-  Den 8. oktober 2020 deltager forpersoner for de akademiske Råd i AU Besty-

relsesmøde. Emner, som forpersonerne ønsker at tage op, er meritering, Co-

vid-19-krisens betydning for yngre forskere, de nye NAT og TECH-fakulteter, 

herunder betingelserne for forskning på tværs, Data Protection Act og relate-

rede udfordringer ift. at kunne navigere som forskere i det bureaukratiske 

rum.  

 

-  Nyt fra afdelingerne.  

Intet at berette. 

 

7. Eventuelt  

Dekanen oplyste, at den task-force omkring Covid-19, som registrerer Coronatilfælde 

blandt de studerende, fungerer ret godt. Dekanen opfordrer til at alle får downloaded 

app’en SmitteStop. 

 

Ning de Connick-Smith kommenterede, hvor imponeret og rørt hun er over den måde 

de studerende har håndteret situationen omkring Covid-19. En række rådsmedlemmer 

tilsluttede sig denne observation. 

 

Forpersonen takkede for de mange gode inputs i løbet af mødet.  
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PUNKTER TIL SKRIFTLIG ORIENTERING  

8. Tildeling af ph.d.-grader 

Bilag: Oversigt for perioden 21. juni 2020 til 09. september 2020 

 

9. Opdateret årsplan AR-møder 2020 

Bilag: Årsplan 2020 (punkter til kommende møder i AR)  

 

10. Godkendt referat fra sidste møde 

Bilag: Referat fra møde i Akademisk Råd den 29-06-2020 

 

11. Næste møder 

 Den 27. oktober kl. 10.30-12.20 (Zoom) 

Fællesmøde FSU/FAMU/AR om ØR3 og budget 2021 

 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 14.05. 

 

Vibeke Højgaard, referent 



MØDE I AKADEMISK 
RÅD, ARTS



OM AARHUS UNIVERSITETS 
FORSKNINGSFOND

En hurtig introduktion

2



FONDSBESTYRELSEN

• Formand: Brian Bech Nielsen

• Næstformand: Peter Løchte Jørgensen, professor, Institut for 
Økonomi

• Torben M. Andersen, professor, Institut for Økonomi

• Kirsten Jakobsen, sekretariatsleder, Juridisk Institut

• Puk Aslaug Willemoes Jensen, studerende ved AU

• Karl Anker Jørgensen, professor, Institut for Kemi, NAT

• Jens Blom-Hansen, professor, Institut for Statskundskab, BSS

• Helle Prætorius Øhrwald, professor, Institut for Biomedicin, HE

• Lotte Bach Larsen, professor, Institut for Fødevarer, TECH

• Helle Vandkilde, professor, Institut for Kultur og Samfund, ARTS
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DET SENESTE

• 2015: Aurigas frasalg af Cheminova gennemføres 21. april med 
et provenu for fonden på 3,2 mia. kr. Fondens formue 
fordobles til et niveau på ca. 4,5 mia. kr.

• 2015: Fonden etablerer en række nye virkemidler, herunder 
AUFF Starting Grants, og uddeler samlet 182,6 mio. kr.

• 2016: FEAS køber det tidligere Aarhus Kommunehospital – for 
807,5 mio. med overtagelse i maj 2019. FEAS vil i 
samarbejde med Aarhus Universitet udvikle et helt nyt 
campusområde på 110.000 kvm.

• 2019: AUFF opprioriterer AUFF Starting Grants og AUFF 
NOVA, samt lancerer AUFF Flagskibe. 

• Uddeler nu omkring 135 mio. kr. årligt
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UDDELINGER I 2019

5

FLEKSIBLE PH.D.-FORLØB /



UDDELINGER 1985 - 2019
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FONDENS VIRKEMIDLER

• AUFF Starting Grants

• AUFF NOVA

• Publikationsstøtte

• Fleksible ph.d.-forløb

• AUFF Flagskibe

• Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS)

• Ph.d.-kurser, workshops, forskergruppemøder og summer 
camps på Sandbjerg Gods

• Forsknings- og skriveophold i Møllehuset

• Priser (ph.d.-priser og Holst Knudsen)

7



AUFF STARTING GRANTS

• Med Starting Grants ønsker AUFF at styrke vækstlaget og 
derigennem sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder 
ved Aarhus Universitet. 

• Det handler om personen! Talentudvikling og god start på AU

• Målgruppen for Starting Grants er nyansatte adjunkter, lektorer 
og professorer.

816-10-2020



AUFF STARTING GRANTS

• Anvendes til international rekruttering med henblik på etablering 
af nye selvstændige forskningsområder og forskningsgrupper

• I alt 16 starting grants i 2020 indtil videre:

• ARTS: 5 udenlandske

• BSS: 4 udenlandske

• HEALTH: 1 DK (hentet fra KU) og 1 udenlandsk

• NAT: 1 DK (professor hentet fra UK) og 1 udenlandsk

• TECH: 3 udenlandske

916-10-2020



AUFF STARTING GRANTS

• 50 mio. kr. til uddeling i 2020

• Adjunkter/Forskere: Bevillingsstørrelse op til 2,4 mio. kr.

• Lektorer/Seniorforskere: Bevillingsstørrelse op til 4 mio. kr.

• Professorer: Bevillingsstørrelse op til 5 mio. kr.

• Altid mulighed for at ansøge om Starting Grant i forbindelse med 

aktuelle rekrutteringssituationer, hvor et Starting Grant kan være 

afgørende for om kandidaten vælger AU som arbejdssted

• To regulære ansøgningsfrister i 2020: 

• 1. maj kl. 12.00 &    1. oktober kl. 12.00

• Ansøgningerne prioriteres forud for uddeling af dekaner

• Forventes igen i 2021
10



AUFF STARTING GRANTS

• Vi støtter gerne

• Løn til ph.d.’er og postdocs

• Driftsomkostninger

• Videnskabelig assistance, hvis det giver mening 
(studentermedhjælp, vidsk. assistenter, laboranter osv)

• Kortere gæstebesøg og konferencedeltagelse

• Hvad der ellers er brug for, for at kunne sætte gang i 
karrieren! (Vi har bl.a. betalt for at få ombygget et lab)
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AUFF STARTING GRANTS

• Vi støtter IKKE

• Løn til modtageren af starting grant’et

• Frikøb

• Inddækning

• Udrejse på sabbatical

• Afholdelse af konferencer (i hvert fald kun begrænset)

• Hver ansøgning vurderes enkeltvis ifht. bevillingsbehov

• Sandsynliggør hvad behovet er og hvorfor – vi er åbne!

• Medfinansiering
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NOVA 2020

• AUFF NOVA prioriteres i 2020 med et budget på 30 mio. kr. 

• AUFF NOVA har til formål at stimulere iværksættelse af 
dristige og nytænkende forskningsprojekter

• Handler om ideen!

• To virkemidler under NOVA

• Små projekter op til 600.000 (varighed 1-2 år)

• Større projekter op til 3 mio. kr. (varighed 3-4 år)

• Ansøgningsfrist 15. september 2020 (118 ansøgninger i 
2020 for 210 mio. kr.)

• Forventes igen i 2021
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PUBLIKATIONSSTØTTE 2020

• AUFF Publikationsstøtte er opprioriteret i 2020 med et budget på 2,5 
mio. kr. (1,5 mio. kr. i 2019)

• Banebrydende publikationer med specielt henblik på højtestimerede 
udenlandske forlag

• Fortsat støtte til publikationer af høj kvalitet, der udgives ved danske 
forlag

• Publiceringskomite:

• Charlotte Appel, Inst. For Kultur og Samfund, ARTS

• Tine Sommer, Juridisk Inst., BSS

• Kristian Hvidtfeldt Nielsen, Inst. for Matematik, Videnskabsstudier, 
NAT

• Søren Dinesen Østergaard, Inst. For Klinisk Medicin, HE

• Ansøgningsfrist to gange årligt (februar/september)
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FLEKSIBLE PH.D.-FORLØB

• Virkemidlet er en afløser for puljen til scholarstipendier og 
Internationalisering af ph.d.-uddannelserne

• Målrettet mod fleksible ph.d.-forløb, herunder 3+5, 4+4 og 
forskningsåret m.v. 

• Den samlede ramme på 15 mio. kr. i 2020 fordeles ligeligt 
mellem de fem fakulteter.
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Tak for opmærksomheden

Yderligere spørgsmål? 

Henvendelse til Tove Østergaard Le

Talentudviklingsenheden, mobil: 21 62 49 21, mail: toe@au.dk 16



AUFF FLAGSKIBE

• Nyt virkemiddel i 2019 – opslag for 2021 forventes ultimo 2020

• Vender sig mod forskningsprojekter af ekstraordinær høj karat 
med betydelig gennembrudskraft og innovativ styrke

• Effektivt kunne skabe opmærksomhed om Aarhus Universitet 
både nationalt og internationalt

• Videnskabelig kvalitet og potentialet for en bred offentlig 
synlighed vil spille en afgørende rolle i den endelige prioritering
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AUFF FLAGSKIBE

• Fordrer kompagniskab med en eller flere nationale eller 
internationale fonde – tilsagn fra en eller flere fonde forventes 
afklaret inden ansøgning 

• AUFF Flagskibe kan uddeles hvert andet år - op til 15 mio. kr.

• AUFF Flagskibe er

• Et innovativt projekt og den blivende værdi er central

• Skal leve udover projektperioden, som der gives penge til

• Samarbejdet med fondene er centralt

• AUFF Flagskibe er IKKE

• en personlig bevilling til en forsker

• gearing af eksisterende bevillinger

18



AUFF FLAGSKIBE 2019 - ANSØGNINGSPROCEDUREN

• Kun dekanerne kan indsende flagskibsansøgning

• Ansøgningsfrist forventes april/maj 2021

• Tværfakultære ansøgninger støttet af flere dekaner er velkomne, men 
hver dekan kan kun indstille ét flagskib

• Ekstern evaluering af ansøgningerne, hvorefter uddelingsudvalget 
indstiller ét flagskib til bevilling til fondsbestyrelsen

• Endelig bevilling fra AUFF kan først udstedes, hvis der er opnået anden 
fondsstøtte på minimum det samme beløb, som AUFF har til hensigt at 
bevilge

• Studerende og yngre forskere skal integreres

• Samarbejde med andre partnere og fonde skal uddybes

• Hensigten med virkemidlet skal rummes i projektbeskrivelsen

• Op til 10 siders projektbeskrivelse 19
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