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Punkt på dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
referat

3. Programaktiviteter
2021

Formål
Dagsorden godkendt

Handling

SP bemærkede, at der er behov for yderligere
kommunikationsindsats omkring
centeransøgninger, og hvad der støttes.

Der følges op på
kommunikation og
rammesætning forud for
næste møde. Derudover
sørger vi for at sætte
retningslinjerne på som
orienteringspunkt til FU
forud for næste
ansøgningsrunde.
Slideshow er vedhæftet

UF rammesatte punktet med henvisning til at
videndeling på området er blevet efterspurgt.
Håbet er, at oplæggene kan danne
udgangspunkt for drøftelse og
erfaringsudveksling.
Programmernes forskellige erfaringer og
betingelser giver forskellige perspektiver på
arbejdet og variation i indsatsområder og
konkrete aktiviteter, jfr. slideshow hvor de
enkelte programmers overvejelser fremgår.
Følgene indsatsområder, prioriteringer og
opmærksomhedspunkter var dog fælles for
flere programmer:
Rekruttering af juniorer og især ph.d.stipendiater eksempelvis også med fokus på
de forskellige medfinansieringsformer og
inklusion af juniorforskerne. Desuden
samarbejde/snitflader mellem
forskningsprogrammer og ph.d.-programmer.
Eksterne bevillinger spiller en rolle i denne
sammenhæng.
Publicering og videndeling omkring
publiceringsaktivitet, publiceringsstrategier, formater og dialog med de eksterne
interessenter. Herunder evt særligt fokus på
bookprosals, som særlig genre
Erfaringer med internationale netværk og
samarbejder – herunder etablering af
sådanne - såvel som erfaringerne med
internationale aktiviteter i Corona-regi

4. Universitetets
delstrategi for
erhvervssamarbejde
og innovation.

UF rammsatte punktet og præsenterede
hendes rolle i Universitetets Erhvervsudvalg,
mens Per kort gjorde opmærksom på, at han
bl.a. vil pege på behovet for at få synliggjort

Ph.d.-programledere må
meget gerne dele info om
forskerskolens
arrangementer med
forskningsprogrammerne
Ønske om gensidig
orientering om
semesterplaner i form af
fælles arrangementer,
invitationer til hinandens
arrangementer etc.
Det kan overvejes at lave et
temamøde med Carsten
Fenger Grøndahl, skriveworkshops og evt.
forskningsbibliotekar
omkring
publiceringsstrategier.
Sidstnævnte er efterlyst af
MCS
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civilsamfundet i strategien, ligesom der er et
ønske om at få afklaret, hvad der forstås ved
agile og effektive beslutningsprocesser.
SP gjorde opmærksom på, at der kunne være
behov for at få sat fokus på eksterne
bevillinger og projektmodningsmidler til
eksterne samarbejder.
BE: Erhvervssamarbejder bliver til dels
vanskeliggjort af administrative forhold
omkring f.eks. GDPR, Forskningsintegritet
m.m. Retningslinjer og vilkår besværliggør
samarbejdet og gør det ressourcekrævende for
den enkelte forsker.
5.

Orientering ved
Institutleder

6. Orientering ved
Viceinstitutleder
7.

Nyheder

PS orienterede om, at AIAS har opslået to
virkemidler. Et virkemiddel målrettet unge
forskere, mens et andet er målrettet seniorer.
Der er deadline på det sidstnævnte
virkemiddel den 23 februar. Grundet den
korte deadline meldes virkemidlet ikke bredt
ud. AL er blevet orienteret og bedt om at
sondere interessen.
Arts har et øget fokus på
forskningskommunikation, og det vil der være
mulighed for at følge op på

IKKs
kommunikationsmedarbejder
kommer på et møde.

