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Møde den: 18. januar – kl. 13.00-15.00 
Forskerhuset 1586, lokale 114 
Forskningsudvalgsmøde 
 
Deltagere: Søren Pold (SP), Jacob Lund (JL), Jakob Ladegaard (JL), Karina Lykke 
Grand (KG), Mads Rosendahl Thomsen (MT), Hans Lauge Hansen (HH), Ole Togeby 
(OT), Birgit Eriksson (BE), Merete Birkelund (MB), Anders Albrectslund (AA), Karen-
Margrethe Simonsen (KS)Per Stounbjerg (PS), Katrine Solvang (KS/ref) 
Afbud: Hanne Bruun (HB), Tine Arsinevici (TA/), Helle Vrønning Dam 

Referat 

1. Godkendelse af referat 
- PS oplyste om, at han fremover præsenterer den aktuelle årlige stillingsplan og 
orienterer forskningsudvalget om de stillinger, der er blevet besat i løbet af året. 
Derudover vil udvalget blive inddraget i besættelse af strategiske stillinger. Til 
orientering vil der blive fundet en ny mødedato for et fællesmøde mellem afde-
lingsledere og forskningsprogramledere. 
  

2. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 
 

3. Fordeling af forskningspuljemidler  
- PS fortalte, at der til puljen var kommet ansøgninger om støtte til forsknings-
programmer, centre og enheder. I modsætning til søgningen til tidligere forsk-
ningspuljer var der ikke stor efterspørgsel til støtte af enkeltmandsprojekter. Det 
kan skyldes, at det i øjeblikket er uvist, hvordan Horizon 2020 arbejdsprogram-
merne kommer til at se ud i perioden 2018-2020. Der var derfor enighed om at 
reservere midler, så det vil være muligt at søge forskningspuljen igen til juni – 
både i forhold til kollektive ansøgninger og i forhold til de kommende ERC-
runder. PS ridsede principper op for uddeling af midler. Puljen støtter aktivitets-
bestemt, og midlerne bruges strategisk og understøtter arbejdet på instituttet, 
der fremmer eksterne muligheder. Det betyder at følgende aktiviteter eksempel-
vis vil modtage støtte; Sandbjerg ophold, møderækker med eksterne bidrag, the-
sis-seminarer, fælles studieture, strategiske internationale samarbejder og sam-
arbejder med virksomheder. Udgifter til løn og frikøb bliver nedprioriteret. 
Forskningspuljen skal ikke ende med at være en forskningsfond, og aktiviteter, 
som støttes af andre virkemidler kommer ikke i betragtning. Der var fra udval-
gets side enighed om principperne, og den endelige udmøntning foretages af in-
stitutleder og resultatet sendes til udvalget til orientering. Der vil sandsynligvis 
blive uddelt mellem 1-2 mio. kr. fra puljen. Derudover opfordrede udvalget til, at 
der på instituttet laves en oversigt over, hvor det er muligt at søge penge til ek-
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sempelvis thesis-seminar, workshops, seminarer etc.  
 

4. Politik for forskningssemestre  
- PS informerede om, at papiret har været cirkuleret i en tidligere version uden at 
blive godkendt, men at det var hans vurdering, at der er brug for en samlet over-
ordnet politik for forskningssemestre på instituttet. Politikken skal være medvir-
kende til, at timepuljer afvikles, at der forskes tilstrækkeligt sideløbende med un-
dervisning og til at sikre gode rammer for forskning på instituttet. Tanken med 
politikken er, at den skal skabe transparente rammer, som afdelingslederne kan 
agere indenfor. Fra udvalgets side var der på den ene side kritik af, at udkastet til 
politik kan virke for bureaukratisk og at den kommer til at gribe ind i allerede 
velfungerende praksisser og på den anden side, at der var tilfredshed med udsigt 
til en fælles politik. PS lovede at gennemskrive politikken, så der bliver taget høj-
de for kommentarerne og sådan, at der mulighed for, at afdelinger kan fortsætte 
med allerede velfungerende praksisser. Et revideret papir diskuteres i Institutle-
delsen, inden det forelægges IF og LSU 
 

5. Udkast til kommissorium  
- Kommissoriet blev tiltrådt med et par mindre rettelser.  
 

6. Kommende centeransøgningsrunde frist 1. februar 2017  
- Der var enighed om at klare centeransøgning via rundsendelse.   
 
 

7. Evt. internt review til Sapere proces  
- Det blev besluttet at lave et internt review af Sapere Aude ansøgninger, hvor 
forskningsudvalget fungerer som panel sekunderet af Svend Erik Larsen. Udkast 
til proces sendes til udvalget sammen med referatet. 
 

8. ERC-ansøgninger i 2017 og 2018  
- PS opfordrede udvalget til at se om der er egnede ERC-kandidater i fagmiljøer-
ne og gøre dem opmærksom på muligheden for at søge en ERC-bevilling. 

 
Til orientering 
9. Kommende proces for MSO-professorater 

PS indledte med at slå fast, at instituttet er bagud med professorater, og at han 
ønsker at øge den både gennem ordinære opslag og gennem en ny MSO-runde. 
Udvalget diskuterede for og imod MSO-professorater og bad afslutningsvis PS 
afklare om det som MSO-professor er muligt at søge et nyt MSO-opslag.  
 

10. Notat om arbejdsgange Horizon 2020  
- Ingen kommentarer 
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11. Information om Cookies fra AU Library  
- Ingen kommentarer 
 

12. Information om Marie Curie informationsmøde  
- PS opfordrede forskningsprogramledere til at deltage i informationsmødet. 
 

13. Evt. 
- Ingen kommentarer 


