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Mødedato: 23. februar 
Mødeemne: Forskningsudvalgsmøde 
Lokale: Lokale 1586-114 
 
Deltagere: Dan Ringgaard, Merete Birkelund, Søren Pold, Unni From, Anja Bechmann, 
Britta Timm Knudsen, Jacob Lund, Ane Hejlskov Larsen, Jan Engberg, Mads Rosendahl 
Thomsen, Carsten Stage, Pernille Roholt (referent) 
 
Gæst under punkt 6: Anne Marie Pahuus 
Afbud:  Sten Vikner, Stefan Iversen, Iben Have, Hans Lauge Hansen, Helle Vrønning 
Dam 
 

 Punkt på dagsorden  Indstilling Bilag  
 

1. Godkendelse af dagsor-
den 

  

2. Godkendelse af referat    
Drøftelsespunkter  

 
 

3. Format for FU Carsten Stage (CS) gav en kort opsummering af 
udbyttet fra de indledende møder med henblik 
på at indkredse både ligheder og forskelle.  
 
Når de sidste møder er afholdt, vil der blive 
nedsat en arbejdsgruppe.  Denne nedsættes 
forud for næste FU-møde pr mail.  
 
I forlængelse heraf præsenterede han sine over-
vejelser for udvalgets fremtidige arbejdsform – 
herunder 
 
Strategiske tematiseringer hvert semester 
Eksterne koblinger  
Formater 
 
Der var opbakning til forslaget om at arbejde 
med forskellige temaer hvert semester. I F2022 
vil temaet forventeligt være eksterne samarbej-
der, hvis der kan tilrettelægges møder med re-
levante samarbejdspartnere. Er det ikke tilfæl-
det, kan der være behov for at vælge et andet 
tema.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Academic failures”/dår-
lige erfaringer blev nævnt 
som muligt tema. 

4. Grundregler for ansvar-
lig forskningspraksis  

CS rammesatte kort punktet og spurgte, om der 
er behov for at supplere tilbagemeldingen til 
universitetsledelsen i forhold til de fire rejste 
spørgsmål. 
 
Er Grundreglerne indarbejdet i relevante pro-
cedurer og skabeloner på fakultetet? 

1. Er Grundreglerne kendte i de faglige 
miljøer? 

2. Er der barrierer for brugen af Grund-
reglerne – hvis ja: Hvilke? 
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3. Er der tiltag, som kunne fremme bru-
gen af Grundreglerne? 

 
I den efterfølgende drøftelse blev der peget på, 
at der kan være gråzoner i forhold til samfinan-
sieret forskning, hvor forskerne indgår i samar-
bejder uden ekstern finansiering, fordi der ikke 
altid er indgået formelle samarbejder. Der er 
også erfaringer, hvor det trods etablerede afta-
ler kan være vanskeligt at få adgang til f.eks. 
data. 
 
Der var enighed om, at det implicitte krav om 
objektivitet i grundreglerne ofte er svært at 
håndtere i humanistisk forskning.  
I forlængelse af drøftelsen blev udvalget enige 
om, at der ikke var behov for at supplere fakul-
tetets tilbagemelding.  

5.Understøttende indsat-
ser  

Carsten introducerede kort punktet og de to 
forslag rettet mod hhv. Carlsberg Monografi 
ansøgninger og nyansatte adjunkter og lekto-
rer.  
 
Udvalget vurderede, at der er tale om gode, 
indledende indsatser, og der var opbakning til 
dem. Et opmærksomhedspunkt kan være, at 
også mere etablerede medarbejdere kan have 
behov for sparring. Det blev også bemærket, at 
der opleves et ansøgningspres i organisationen, 
som indsatserne risikerer at bidrage til.  

 
 
 
 
 
Indsatser præsenteres på 
IL 2 marts. Ved godken-
delse sættes de i værk. Car-
sten og Pernille er tovhol-
dere. 

6. Besøg fra prodekan 
Anne Marie Pahuus (45 
minutter) 

Carsten introducerede kort punktet og ønsket 
om at styrke dialogen mellem institut og fakul-
tetsniveau.  
 
Anne Marie fortalte indledningsvist om, at hun 
oplever, at humaniora er under pres, og at det 
derfor er meget vigtigt at sætte fokus på forsk-
ningskommunikation og impact. 
 
Internationale publikationer er vigtige, men det 
er centralt, at man også forstsat publicerer i 
tidsskrifter, der opleves som relevante.  
 
International mobilitet er centralt, og der er 
mobilitetsmidler i forhold til Circle U-samar-
bejdet, hvis det rummer relevante samarbejds-
partnere, ligesom AUFF også kan være hen-
sigtsmæssigt, selvom midlerne er mindre.  
 
Datasikkerhed (udveksling af data med USA) 
og opbevaring fylder meget, men ERDASIF og 
U-Cloud er forventeligt snart på plads.  
 
Eksterne midler er vigtige, hvis Arts skal fast-
holde sin aktuelle størrelse. Det er centralt, at 
fastholde et fokus på at stimulere og konsoli-
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dere forskningsmiljøer, og det vil ske i en ba-
lance mellem top-down og bottom-up. Mens 
græsrodsniveauet er centralt, så kan man ikke 
komme uden om, at der i nogen situationer vil 
være behov for strategiske (top-down) indsat-
ser, sådan som det ses på f.eks. environmental 
humanities eller sundhedsområdet.  
 
Udvikling af forskningsstøtteenheden og en 
styrkelse af det lokale niveau opleves som me-
get efterspurgte.  
 
I den efterfølgende dialog med Anne Marie blev 
der peget på en øget fondsdialog, policy-dialog 
og eksterne samarbejder som centrale greb i 
forhold til også at arbejde med impact og øgede 
bevillinger.    

 Orienteringspunkter  
7. Orientering fra Institut-
leder 

Unni orienterede om, at det påtænkes at an-
sætte en ny forskningskonsulent. 

 

8. Orientering fra Vicein-
stitutleder 

  

9. Evt.    


