
 
 

 
 
 IKK's ledelsessekretariat 
Aarhus Universitet 
Langelandsgade 139 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
Fax: +45 8715 0201 
E-mail:  dac@au.dk 
cc.au.dk/om-
insti tuttet/organisation/medarbe
jdere/ 

 

 
 
Katrine Solvang Larsen 
 
Specialkonsulent 
 
Dato: 3. januar 2017 

 
 
Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

Modtager(e): Forskningsudvalget  
 
 

Notat 

Angående: Kommissorium for IKK's forskningsudvalg 
 

 
 
Forskningsudvalgets hovedopgave er at rådgive institutlederen i spørgsmål, der ved-
rører instituttets forskning og arbejde udviklingsorienteret og derfor bidrage til:  
 
• formulering og udmøntning af instituttets forskningsstrategi 
• prioritering af de ressourcer, der afsættes til forskningsprogrammernes virke, 

og sikring af, at forskning indgår som en central parameter i instituttets di-
spositioner 

• udvikling af instituttets styrkeområder, bl.a. med henblik på opsporing af mu-
lige synergier mellem forskningsprogrammerne 

• medvirke til formuleringen af en politik til sikring og anvendelse af institut-
tets forskningstid 

• medvirke til udarbejdelse af frikøbspolitik og rådgive om den konkrete udfol-
delse af politikken 

• formulering af høringssvar angående forskningsrelaterede emner 
• prioritering af anbefalinger til fakultetsledelsen om strategiske ph.d.-stipen-

dier, priser m.v. og tillige til at udvælge og rådgive om prioriteringer på forsk-
ningssiden f.eks. i forbindelse med Velux-ansøgninger  

• evaluering af instituttets samlede forskning samt publikationsmønstre og -
strategier 

 
Desuden skal forskningsudvalget arbejde udviklingsorienteret og derfor bidrage til 
 
• kvalitetssikring af forskningsprogrammernes aktivitets- og udviklingsplaner 
• Sikring af frugtbar vekselvirkning mellem forskningsaktiviteterne i forsk-

ningsprogrammerne og instituttets uddannelser 
• idéudvikling mht. etablering af større forskningsansøgninger 
• kvalitetssikring og udvikling af større ansøgninger 
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• oplistning af mulige internationale gæsteforskere og samarbejdspartnere, hvis 
tilstedeværelse vil være til gavn for instituttet 

• opsøgning af muligheder for at anvende instituttets forskning mhp. viden-
spredning eller samarbejde med organisationer og erhvervsliv 

 
Endelig skal forskningsudvalget bidrage til sikringen af instituttets forskningsmiljø 
mhp. at fastholde engagement, motivation og kreativitet, herunder 
 
• sørge for, at forskningsprogrammerne bliver den tiltænkte faciliterende 

ramme om instituttets forskning 
• koordinere aktiviteterne i og på tværs af forskningsprogrammerne 
• integration af juniorforskere i forskningsprogrammerne. 
• sikre kontakt til instituttets centre samt centre og satsninger, der rækker ud 

over institutgrænserne, men som involverer flere af instituttets forskere 
• fungere som forum for erfaringsudveksling mellem forskningsprogramle-

derne og derudover bidrag til information og kommunikation af muligheder 
på forskningssiden 

• sikre gode rammer og udfoldelsesmuligheder på instituttet, herunder fokus 
på incitamentsstrukturer på forskningsområdet 


