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Bilag 1
Møde den: 4. december 2014
Forskerhuset, Kasernen
Referat møde i Forskningsudvalget.

Referat

Til stede: Søren Pold (SP), Anders Albrectslund (AA), Per Stounbjerg (PS), Hans Lauge
Hansen (HH), Jacob Lund (JL), Hanne Bruun (AW), Steen Bille Jørgensen (SJ), Ole Togeby (OT), Birgitte Eriksen (BE), Sten Vikner (SV), Niels Lehmann (NL), Tine Arsinevici
(TA), Katrine Solvang (KS/ref).
Fraværende: Jacob Wamberg (JW), Anne Marit Waade (AW)

Dato: 15. december 2014

1.

Godkendelse af dagsorden
- dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat
- referat godkendt.

3.

Evaluator i EU-systemet v/Søren Riis Paludan, professor Health
Søren Riis Paludan (SP) er via invitation blevet evaluator inden for Horizon
2020-programmet – Excellence Science-søjlen (ERC). For at blive evaluator inden for Societal Challenges-søljen skal man melde sig til via Participant Portal.
SP har afsat tre ugers arbejde samt to rejser til Bruxelles til det lønnede arbejde.
SP oplyser, at evaluator rollen giver et godt indblik i, hvad der sker inden for et
specifikt forskningsfelt, fornemmelsen for, hvad der skal til ift. at få en EUansøgning igennem, skærpes, og netværket udvides.
HH tilføjede, at det er en god idé at være meget målrettet ift. de nøgleord, man
melder sig til med i portalen, så det rammer indsatsområderne, og man kommer
til at evaluere inden for eget ekspertiseområde.

4.

Problemanalyse:
NL har udarbejdet høringssvar med input fra institutforum, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg samt fra medarbejdermødet. SN giver en selvstændig tilbagemelding.
Forskningsudvalget efterlyste en tydeligere retning i udkastet for, hvordan forsknings- og ph.d.-områderne fremover skal organiseres. NL oplyste, at spørgsmålet
om forskningsorganisering vil skulle tages samlet i forbindelse med evaluering af
forskningsprogrammerne foråret 2015, og at det vil blive muligt at udveksle gode
og dårlige erfaringer med programmerne.
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Publicering
NL gennemgik den udleverede publikationsrapport og konkluderede, at instituttet er i færd med at løfte publikationer fra BFI-kategori 1 til 2. Der er en nominel
nedgang i antal publikationer, som både kan tilskrives den store aktivitet på ansøgningsområdet og et øget fokus på at publicere i højere rangerede udgivelseskanaler. Dog er der stadig 400 publikationer, der falder uden for BFIkategorierne. KSL beder AU Library om en liste over de typiske udgivelseskanaler uden for kategori, så det evt. kan overvejes at løfte netop de tidsskrifter ind på
de relevante BFI-lister.
I forhold til inddateringer af publikationer for 2014 vil forskningsprogramlederne modtage et udtræk for hver enkelt forsker over registrerede publikationer for
2014, som sendes videre i en mail med en opfordring til den enkelte om at tjekke,
at profilerne er opdaterede, og at publikationerne er inddateret korrekt.
5.

Diskussion af proces for forårets runde til FKK mobilex/individuelle
postdocstipendier/videnskabelige konferencer, herunder internt review
Ingen kommentarer til processen.

Til orientering
6. Orientering om færdigforhandlede mål i universitetets udviklingskontrakter med ministeriet
Kontrakterne præsenteres på næste møde.
7.

Kandidater til Aarhus Universitets Jubilæumsfonds priser
KSL sender indbydelse til prisen ud, når den bliver offentliggjort.

8.

Tiltrækning af erhvervs-ph.d.-studerende – ansøgningsfrist april/maj
2015
Ingen kommentarer til det udleverede materiale.

9.

Reminder – AUFF’s gæsteforskerpulje – ansøgningsfrist januar 2015
Taget til orientering.

10. Proces for forskningstilsyn for 2013/2014
NL orienterede om det kommende forskningstilsyn. Udvalget understregede, at
det skal fremgå tydeligt af den første henvendelse til fagmiljøet, at der i første
omgang er tale om en høring, hvor det er muligt at melde tilbage vedrørende forhold som sygdom, undervisningsbyrde etc., og at materialet fra sidste forskningstilsyn gennemgås med henblik på at undgå eventuelle misforståelser.
11. Afsendte ansøgninger 2014
Taget til orientering.
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Fast punkt – tværgående viden
12. Netværksdannelse og forskningsprogrammernes ansigt udadtil v.
Steen Bille Jørgensen
SBJ overvejede i sit oplæg med udgangspunkt i et netop overstået seminar om
Cultural Transfer, om det er muligt at finde gode strukturer for samarbejdsformer og for, hvordan den eksterne konkurrenceevne styrkes, samt samarbejde
med internationale partnere - også de dansk/skandinaviske.
13. Evt.
HB bad om at få et punkt på næste forskningsudvalgsmøde vedrørende administrative assistance, når en bevilling hentes hjem jævnfør den netop udmeldte frikøbspolitik.

