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Modtager(e): Forskningsudvalget 

Bilag 7 

Notat 

Angående forslag til ny centerpolitik på Institut for Kommunikation og Kultur 

På fakultetet er det besluttet, at forskningsorganisering fremover vil have tre overordnede 

niveauer: 1) Selvinitierede, netværksorienterede forskningssamarbejder på et eller flere 

institutter m.v. 2) Det enkelte instituts interne forskningsorganisering og 3) Fællesfa-

kultære forskningsprogrammer eller -centre. Der er ikke i udgangspunktet nogen forskel i 

prioritering mellem de tre niveauer, som udelukkende afspejler organisatorisk ejerskab. 

 

Som del af det enkelte instituts forskningsorganisering er der åbnet op for, at der kan 

etableres institutbaserede forskningscentre, og det er derfor besluttet, at der på Institut 

for Kommunikation og Kultur skal nedskrives en række principper for etablering af centre 

på instituttet.  

 

Et center rummer en gruppe af forskere med et klart fokus på et forskningsområde og et 

begrundet behov for ekstern synlighed. Det vil være muligt at samarbejde på tværs af in-

stitutter/fakulteter. Centret skal have en centerleder. Der etableres en hjemmeside for 

hvert center, som centerlederen er ansvarlig for at holde ajour. Centre etableres for et 

fastsat periode og vil blive evalueret hvert andet år (allerede eksisterende centre vil også 

blive evalueret hver andet år). I godkendelsen af et institutcenter ligger ikke et forhånds-

tilsagn om økonomisk tilskud eller timekompensation. Aktiviteter i et center kan for ek-

sempel være invitation af gæsteprofessorer, ph.d.-kurser, samarbejde om ansøgninger, 

workshops, konferencer og videndeling i forhold til samfundet. 

 

Følgende principper foreslås: 

 

Procedure 

 Etablering af forskningscenter på instituttet kræver en drøftelse i forskningsudvalg 

og institutforum, hvorefter institutleder tager den endelige beslutning. For at undgå 

overlappende initiativer skal institutleder konsultere de øvrige institutter (blandt an-

det om centrets navn).  

 Der kan to gange om året ansøges om etablering af nye centre (hhv. 1. september og 

1. februar, og ansøgninger om nye centre sendes til forskningskonsulenten 

dacksl@dac.au.dk – skemaet skal benyttes og ansøgning inkl. bilag må max fylde 8 

mailto:dacksl@dac.au.dk
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sider) . Endelig beslutning afventer dog en gensidig orientering og erfaringsudveks-

ling i fakultetsledelsen, der forventes at finde sted på to årlige møder. 

 Instituttet orienterer fakultetet om beslutning om etablering af nye institutbaserede 

forskningscentre. 

 Centre som omfatter samarbejdsaftaler med parter uden for universitetet skal god-

kendes af dekan eller rektor.  

 

Organisatoriske rammer 

 Et forskningscenter kan kun besluttes indenfor en nærmere fastsat tidsperiode (f. 

eks. 5 år), som efter fornyet drøftelse kan forlænges.  

 Et forskningscenter kan besluttes i samarbejde mellem flere institutter m.v., men 

skal være organisatorisk forankret ved et institut.  

 Der er mulighed for at etablere institutbaserede forskningscentre som forsknings-

grundlag for en uddannelse. 

 Instituttets forskningscentre skal fremgå af dets hjemmeside, som løbende skal 

ajourføres med centrets aktiviteter. I tilfælde af en længerevarende periode uden ak-

tivitet kan instituttet beslutte at lukke centret før den fastsatte tidsperiodes udløb.  

 Økonomien ved institutbaserede forskningscentre ligger hos instituttet, men kan til-

lige være baseret på ekstern projektfinansiering eller lignende. I godkendelsen af et 

institutcenter ligger ikke forhåndstilsagn om økonomisk tilskud eller timekompensa-

tion. 

 Ved beslutning om etablering af et institutbaseret forskningscenter udpeger institut-

leder en centerleder. Centerledere ved institutbaserede forskningscentre har ikke 

personaleansvar, men leder samarbejdet om centrets forskningsaktiviteter med op-

gavereference til institutleder. 

 

Forslag om institutbaserede forskningscentre skal rumme: 
Centret navn (evt. akronym) 

 

Instituttilknytning 

 

Foreslået startdato 

 

Formålsbeskrivelse  
(centrets historie, kerneproblemstillinger, impact og fordele ved et nyt center). 

 

Centrets placering 

 

Kort om centerlederen 

 

Forskere i centret  
(1 sides cv for fire forsker ud over centerlederen inkl. vigtigste publikationer) 

 

Andre relevante samarbejdspartnere 

 



 

 

 

    

Side 3/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Plan for de næste 3-5 års arbejde 

 

Økonomi 
 (budget, plan for centret økonomi samt evt. eksterne bevillinger) 

 

Succeskriterier  
(kvantitative og kvalitative målsætninger som centrets succes kan vurderes på bag-
grund af ved midt- og slutevaluering) 

 

 


