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Referat 
 
 
Møde den: 10. februar – kl. 9.00-12.00 
Forskerhuset 1586, lokale 114 
Forskningsudvalgsmøde 
 
Til stede: Steen Bille Jørgensen (SJ), Birgit Eriksson (BE), Søren Pold (SP), Hanne 
Bruun (HB), Ole Togeby (OT), Hans Lauge Hansen (HH), Jacob Lund (JL), Sten Vikner 
(SV), Per Stounbjerg (PS), Henrik Skov Nielsen (HN), Karen-Margrethe Simonsen 
(KMS) Tine Arsinevici (TA), Katrine Solvang (KS/ref) 
Fraværende: Anders Albrechtslund (AA), Anne Marit Waade,  (AW), Henrik Skov Ni-
elsen (HN) 

 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat  
Godkendt 
 

3. Ansøgninger til forskningspuljen  
Udvalget gennemgik de indkomne ansøgninger til forskningspuljen på baggrund 
af de fastsatte ansøgningskriterier. PS tager på baggrund af drøftelserne stilling 
til, hvilke ansøgninger der kan imødekommes. Det vil sandsynligvis blive muligt 
at søge puljen igen senere i 2016.  
 

4. Fællesfakultære forskningssatsninger  
Udvalget diskuterede de indkomne forslag, og der blev valgt fire satsninger, som 
sendes til fakultetsledelsen til videre drøftelse inden 1. marts 2016.  
 
Følgende projekter blev sendt videre: 
• Cultures of participation v/Camilla Møhring Reestorff 
• Centre for uses of the past at AU-CUPAU v/ Hans Lauge Hansen 
• Human Futures v/Mads Rosendahl Thomsen 
• Interface Cultures ICULT v/Martin Brynskov/Adrïenne Hejnen/Annette 

Markham 
  

5. Afhandlingsseminar ph.d.-er (bilag 4)  
Efter beslutning om ny forskningsorganisering har der vist sig et behov for afkla-
ring af rollefordeling i forbindelse med afholdelse af afhandlingsseminar. PS un-
derstregede, at det handler om et afhandlingsseminar og ikke et prøveforsvar. 
Det handler om at gøre den ph.d.-studerende mere sikker og i stand til at færdig-
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gøre ph.d.-studiet på normeret tid. Derudover er det nødvendigt at overveje både 
udgifter til seminaret og det interne ressourceforbrug.  
Ph.d.-programlederne understregede, at det er hovedvejleder, der kontaktes og 
er ansvarlig for seminaret og for, at det bliver skrevet ind i ph.d.-planen. Der kan 
blive brug for minimumskrav ift. afholdelses af seminarer og retningslinjer for, 
hvordan administrationen af rejser håndteres på instituttet. KMS og SV hører 
ph.d.-administrationen, hvordan dette gribes an på de andre institutter med 
henblik på en ensretning på fakultetet.  
 

6. Forslag til politik for forskningscentre (bilag 5) 
Politikken blev godkendt. 
 
Til orientering 
 

7. Ph.d. – beregning af gennemførselstiden for de ph.d.-studerende (bi-
lag 6) 
PS bad udvalget om at være opmærksomme på, at bilaget bekræftede fornem-
melsen af, at der er sket et skred i gennemførselstiden. Der var enighed om, at 
det var en skidt udvikling, som kræver opmærksomhed og handling.  
 

8. Særlig ERC-satsning på fakultetet  
Udvalget blev bedt om at opfordre relevante kandidater til at melde sig.  
 

9. Marie Curie Masterclass 2016 (10-12 maj) (bilag8) 
Udvalget blev bedt om at opfordre relevante kandidater til at melde sig. 
 

10. AIAS Associates 
På baggrund af diskussion er oversigt over nuværende fellows rundsendt til ud-
valgets medlemmer. 
  

11. Overblik over succesrater for forskningsansøgninger 2014 og 2015  
Taget til efterretning. 
 

12. Evt. 
PS oplyste om Velux-runden, hvor der fra instituttet blev sendt fem ansøgninger 
til Velux-fonden efter en intern udvælgelsesproces i forskningsudvalget. Karina 
Lykke Grand og Peter Dalsgaard gik videre til næste runde med projekterne 
Kunst og nationale identiteter i Danmark og Digital Tools In Collaborative Crea-
tivity.  
Derudover er PS af fakultetsledelsen blevet gjort mig opmærksom på et potentielt 
samarbejde med University of Edinburgh. Der er rundsendt et dokument om mu-
lighed for interessefællesskaber både på uddannelses- og forskningsområdet.  
På sidste møde blev muligheden for at uploade succesfulde ph.d.-ansøgninger på 



 
 

    

Side 3/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

ph.d.-skolens hjemmeside nævnt. KMS og SV vil forelægge ph.d.-
administrationen idéen.  
 

 


