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Kommissorium for IKK's forskningsudvalg  

 

 
 
Forskningsudvalgets hovedopgave er at rådgive institutlederen i spørgsmål, der 
vedrører instituttets forskning og arbejde udviklingsorienteret og derfor bidrage 
til:  
 

• formulering og udmøntning af instituttets forskningsstrategi  
• prioritering af de ressourcer, der afsættes til forsknings formål og sikring 

af, at forskning indgår som en central parameter i instituttets dispositioner  
• udvikling af instituttets styrkeområder, bl.a. med henblik på opsporing af 

mulige synergier mellem forskningsprogrammerne  
• bidrage til udvikling af forskningsorganiseringen gennem kvalificering af 

retningslinjer og politikker på forskningsområdet  
• formulering af høringssvar angående forskningsrelaterede emner  
• prioritering af anbefalinger til fakultetsledelsen om priser m.v.  
• rådgive om prioriteringer på forskningssiden f.eks. i forbindelse med 

Velux-ansøgninger  
• evaluering af centre og indstilling af nye centre på baggrund af indkomne 

ansøgninger 
• evaluering af forskningsprogrammerne og instituttets samlede forskning 

samt publikationsmønstre og -strategier  
 
Desuden skal forskningsudvalget arbejde udviklingsorienteret og derfor bidrage til  

• kvalitetssikring af forskningsprogrammernes aktivitets- og udviklingspla-
ner  

• facilitering af medlemmernes viden om og kendskab til relevante funding-
muligheder  

• understøttelse af forskningsenheder og –gruppers publiceringsstrategier 
og -aktiviteter 

• kvalitetssikring og udvikling af større ansøgninger gennem deltagelse i in-
terne reviews 

• understøttelse af forskningsmiljøernes internationalisering, f.eks. ved 
identifikation af relevante internationale gæsteforskere og samarbejds-
partnere og facilitering af internationale kontakter og netværk 
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• opsøgning og facilitering af muligheder for at anvende instituttets forsk-
ning mhp. videnspredning eller samarbejde med organisationer og er-
hvervsliv  
 

Endelig skal forskningsudvalget bidrage til sikringen af instituttets forsknings-
miljø mhp. at fastholde engagement, motivation og kreativitet, herunder 
  

• 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  
• fungere som forum for erfaringsudveksling mellem forskningsprogramle-

derne og derudover bidrag til information og kommunikation af mulighe-
der på forskningssiden  

• sikre gode rammer og udfoldelsesmuligheder på instituttet, herunder fo-
kus på incitamentsstrukturer på forskningsområdet 


