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Møde den: 15. december – kl. 9.00-11.00
Forskerhuset 1586, lokale 114
Forskningsudvalgsmøde

Referat

Til stede: Søren Pold (SP), Jacob Lund (JL), Jakob Ladegaard (JL), Karina Lykke
Grand (KG), Mads Rosendahl Thomsen (MT), Hans Lauge Hansen (HH), Ole Togeby
(OT), Hanne Bruun (HB), Birgit Eriksson (BE), Sten Vikner (SV) Per Stounbjerg (PS),
Katrine Solvang (KS/ref)
Afbud: Anders Albrectslund (AA), Karen-Margrethe Simonsen (KS), Tine Arsinevici
(TA)
Gæst: Johanne Veirup Nielsen
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Dato: 19. december 2016
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2.

Velkomst
Institutleder bød det nye forskningsudvalg velkommen og åbnede for muligheden af, at der udover de allerede nyetablerede programmer ville kunne
dannes et merkantilt forskningsprogram, hvis der interesse for det blandt de
medarbejdere, som er overgået fra BSS Erhvervssprog. Det er i sidste ende
Institutforum, der skal tage stilling til forskningsudvalgets sammensætning.
SV og BE oplyste, at de afløses af henholdsvis Merete Birkelund i januar og
Carsten Stage i løbet af foråret.
Kommissoriet for forskningsudvalget blev udarbejdet i 2012 og skal ændres i
for hold til ny organisation, forskningsudvalget ændrede status herunder
blandt andet, at personaleledelse af juniorer er overgået til afdelingsledere og
at det nu er frivilligt at være medlem af et program. Opgaver vedrørende strategi, evaluering etc. bibeholdes ligesom integration af juniorforskere fortsat
regnes som en væsentlig opgave. KS udarbejder et nyt udkast til kommissorie,
som også godkendes i Institutforum. Derudover aftalte udvalget, at sammenhæng mellem forskning og uddannelse, herunder stillingsbesættelser skal
diskuteres på det kommende møde mellem afdelingsledere og forskningsprogramledere i begyndelsen af 2017. I forbindelse med besættelse af stillinger
bad udvalget om til hvert møde at få en oversigt over ny-ansættelser på instituttet.
Til orientering gjorde PS opmærksom på, at der er frist for ansøgning om nye
centre 1. februar 2017.

3.

Nye programhjemmesider og orientering om centersider
Kommunikationsmedarbejder Johanne Vejrup Nielsen sender en mail ud til
alle programledere, så de eksisterende programsider kan blive opdateret og
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der kan oprettes nye sider for Litteraturstudier samt paraplyprogrammet
Nineteenth-Century Studies og Museologisk forskningsprogram. Johanne opfordrede programlederne til at tænke i billeder og evt. blogs. Det er muligt
både at kontakte kommunikationspartner Marianne Ester Back (Arts Kommunikation) eller Johanne Veirup Nielsen. Marianne arbejder primært med
ekstern kommunikation og Johanne med intern kommunikation. Udvalget
gav udtryk for, at det kunne være nyttigt at have en mulighed for at dele interne dokumenter. KS undersøger om det er muligt at lukke et sidekompleks
af i Typo3. Derudover oplyste Søren Pold om muligheden for at bruge DEIC’s
OwnCloud og endelig blev dropbox nævnt som en mulighed, hvis man ønsker
at dele interne dokumenter. OwnCloud kan tilgås på https://data.deic.dk/.
Man logger ind med WAYF og der findes klienter til både MacOS, iOS (iphone/ipad) og sandsynligvis også til Windows og Android. De første 25 gb er
gratis. Derudover er det muligt at bruge Blackboard til deling af interne dokumenter og Tine Arsinevici kan kontaktes for yderligere information.
Derudover blev det aftalt, at KS sørger for, at der oprettes en mailliste til
hvert program, og at programleder gøres til administrator og fremadrettet
selv sørger for opdatering af listerne.
4.

Tal og figurer og efterårets forskningsansøgninger på IKK
Institutleder orienterede om, at der er en øget grad af ekstern finansiering af
instituttets aktiviteter. Samtidig understregede han, at det er et kollektivt ansvar, og at den enkelte medarbejder ikke skal føle sig presset til at søge eksterne bevillinger, men at ansøgningsarbejdet indgår som en del af arbejdsporteføljen i forbindelse med en akademisk ansættelse. Institutleder opfordrer
til, at man i programmerne diskuterer, hvad det er muligt at byde ind med.
Derudover vil det være muligt at få besøg af KS og forskningsstøtteenheden,
som kan fortælle om mulige virkemidler. Ekstern finansiering skaber ikke
som sådan luft i budgettet, men det skaber liv og volumen på instituttet og i
de enkelte afdelinger i form af nye medarbejdere. Det er af stor værdi, og det
vil instituttet fortsat gerne satse på. Muligheden for at søge Det Frie Forskningsråd er reduceret de seneste år, og det er derfor nødvendigt at kigge på de
private fonde og mulighederne inden for EU-systemet. KS udarbejder en
oversigt over succesrater, når alle 2016 ansøgninger er afgjort.

5.

Horizon 2020 arbejdsprogrammer
De omdelte scopingspapers er den første pejling på emner i de calls, der bliver
offentliggjort i Horizon 2020 – 2018-20 arbejdsprogrammerne. Det vil være
fint at dele papirerne med kolleger, der eventuelt kunne have en interesse inden for de skitserede områder. KS udarbejder en oversigt over proces for arbejdsprogrammernes tilblivelse. Derudover kan interesserede kolleger via KS
rekvirere de rapporter, som danner udgangspunkt for udarbejdelse af scopingspapers, da de er nyttige at kende for at udarbejde ansøgninger. Institutle-

Side 2/3

AARHUS
UNIVERSITET
ARTS

der understregede, at hele ideen med EU forskningsmidler er, at de skal løse
de udfordringer som EU står overfor og styrke EU’s markedsposition.

6.

Årshjul for forskning
Ingen kommentarer

7.

Marie Curie satsning
Institutleder opfordrer til, at man undersøger om der i programmernes netværk er interessante internationale kandidater (hele verden), som kunne være
interesserede i at komme til Aarhus som en Marie Curie Fellow. Fakultetet
inviterer kandidater til Aarhus med alt betalt, og det er muligt at udarbejde
ansøgningen sammen med kandidaten.

8.

Holst-Knudsens Videnskabspriser og Forskningsformidlingspris
Forslag til kandidater meldes til KS - frist 22. december 2016

9.

Forskningstilsyn 2015/16
Institutleder fortalte, at forskningstilsynet følger 2013/2014-proceduren. Der
er en klar politik om produktivitetskrav, som ikke ændres og der tages hensyn
til eksempelvis undervisningsbelastning. Udvalget gjorde opmærksom på, at
der skal være fokus også på forskningsdelen i forbindelse med MUS.

Til orientering
10.
Forskningspuljen
Ingen kommentarer
11.
Mulig studietur til Bruxelles efteråret 2017/forår 2018
Ingen kommentarer
12.
Eventuelt
KS orienterede kort om forskningsstøtteenhedens tilbud i forbindelse med
FKK Sapere Aude runde i foråret, proces sendes rundt, når den modtages.
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