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Mødedato: maj 2021 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Forskningsudvalgsmøde 
 
Deltagere:  Per Stounbjerg, Birgit Eriksson Steen Bille Jørgensen, Merete Birkelund, Sten 
Vikner, Unni From Andreasen, Pia Majbritt Jensen, Karen-Margrethe Simonsen, Jacob Lund, 
Hans Lauge Hansen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Pernille Roholt (refe-
rent) 
 
Afbud: Iben Have, Søren Pold, Karen-Margrethe Simonsen, Helle Vrønning Dam,  

Punkt på dagsorden  Noter Handling 
1. Godkendelse af dags-
orden 

Dagsorden blev godkendt  

2. Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt uden kommentarer  
Drøftelsespunkter  

 
3. Oplæg  UFA introducerede punkter og forklarede, at notatet var blevet 

udarbejdet med udgangspunkt i en tidligere drøftelse om kvin-
delige forskeres hjemtag. Samtidig har området en relevans i et 
strategisk perperspektiv, som gør det relevant at drøfte, hvor-
dan man i regi af forskningsudvalget kan og vil arbejde med 
området fremadrettet.   
 
Overordnet var der i udvalget tilfredshed med udviklingen i lø-
bet af den undersøgte periode, idet både aktivitet og kønsba-
lancen var styrket. Samtidig var der en opfattelse af, at indsat-
sen målrettet ekstern finansiering kan optimeres under hen-
syntagen til oplevelser af pres og top-down styring:  
 
Blandt centrale opmærksomheder var: 
 

- Bedre understøttelse af ansøgningsprocesser f.eks. ved 
etablering af mentorordning, workshops etc.  

- Udvikling af differentieret supportfunktion (baseret på 
f.eks. ph.d.-alder og erfaring, virkemiddel m.m.)  

- Identifikation og understøttelse af interesserede, yngre 
forskere (evt. inden for særligt udvalgte indsatsområ-
der, f.eks. sprog) med henblik på at give dem forudsæt-
ninger og kompetencer til at søge 

- Italesættelse af eksterne ansøgninger, som løbende 
proces centreret omkring konkret forskningside eller 
-projekt  

- Bedre match mellem fonde og projektideer med hen-
blik på at understøtte fokuseret ansøgningsindsats 

- Fokuseret indsats i forhold til Carlsberg eller tilsva-
rende fonde med dårlig succesrate 

- Bedre kommunikation om eksisterende tiltag (deling 
af succesfulde ansøgninger, introduktionsmøder, op-
læg fra Forskningsstøtteenheden) 

- Understøtte et stærkere samarbejde med AL omkring 
f.eks. karrierevejledning i forhold til juniorforskere 

Slides ved-
hæftet 
 
Inden noget 
præsenteres 
for IL får FU 
mulighed for 
at kommen-
tere.  
MRT vil 
gerne kvalifi-
cere  
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4. Etablering af diversi-
tetylab på Arts 

UFA rammesatte punktet og efterlyste feedback til fakultetet.  
 
Der var opbakning til en styrket diversitetsindsats, idet det dog 
blev peget på, at der var et meget tydeligt fokus på køn i udspil-
let. Det er uklart, hvordan samspillet mellem eksisterende mil-
jøer og centret tænkes, ligesom der er en uklarhed i forhold til 
forskningsdimension og rolle som videnressource. Udvalget 
noterede sig imidlertid, at der var en mere udfoldet beskri-
velse, som forventeligt forholder sig til disse områder. Et op-
mærksomhed kan dog være organisering (daglig leder?) og 
økonomi.  
 
Udvalget drøftede kort, hvorvidt en evt. manglende transpa-
rens ved etablering af dette center uden videre høring eller ind-
dragelse risikerer at etablere en præcedens ved etableringen af 
fremtidige fakultetsindsatser, men var i dette tilfælde ikke be-
kymret” 

 
 
UF/PS orien-
terer om, at 
FU støtter 
etablering af 
centret.  

5. Data management, da-
tabeskyttelse, informati-
onssikkerhed og god vi-
denskabelig praksis. In-
formationsbehov og 
kommunikationskana-
ler.  

Der er tale om et bredt og ganske komplekst felt. Generelt 
vurderes informationsniveauet at være fint, men der er be-
hov for at etablere en rådgivningsfunktion, hvor man kan få 
hjælp med enkelte, konkrete spørgsmål. Der kan som Arts 
forsker være en oplevelse af, at man ”falder under bagatel-
grænsen”  

Mail udsen-
des til distri-
bution i pro-
grammer 

Orienteringspunkter  
 

8. Orientering fra insti-
tutleder 

PS orienterede om: 
Status på og fakultetets opfattelse af den aktuelle aktindsigts-
sag 
Det er uklart, hvordan den aktuelle sag om udflytning af ud-
dannelser vil påvirke AU. Den kan have direkte konsekvenser 
for Arts/IKK, men også udflytning af andre institutioner vil 
kunne påvirke institutionen grundet affødte finansieringsbe-
hov.  
Den aktuelle sag om dimensionering af engelsksprogede ud-
dannelser vil ligeledes kunne have en effekt. Det er dog pt. 
uklart.  
Mindreforbrug af driftsmidler på ØR1 pga. hjemsendelserne gi-
ver råderum bl.a. til at støtte yngre forskere med studenter-
medhjælp 
Der er kommet 32 svar på høringen forslaget vedr. organisati-
onsændringer, heraf 16 fra IKK.  
 

 

9. Orientering fra Vice IL   

11. Eventuelt  MatchPoints afholdes 27-29 maj. Mads Rosendahl har været 
hovedarrangør og formand styregruppen.  
Ny Victor Albek pris tildeles Isabelle Torrance ved prisover-
rækkelse den 26 maj. I samme forbindelse tildeles Sophus 
Helle ph.d. pris.  
FU godkendte, at mødereferater sendes til fakultetet 

Referater de-
les med fa-
kultetet 

https://matchpoints.au.dk/

