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Møde den: 21. august 2014 

Forskerhuset, Kasernen 

Referat møde i Forskningsudvalget. 

 

Til stede: Søren Pold (SP), Hanne Brun (HB), Per Stounbjerg (PS), Hans Lauge Hansen 

(HH), Jacob Lund (JL), Steen Bille Jørgensen (SJ), Ole Togeby (OT), Sten Vikner (SV), 

Jacob Wamberg (JW), Anders Albrectslund (AA), Niels Lehmann (NL), Tine Arsinevici 

(TA), Katrine Solvang (KS/ref). 

Fraværende: Anne Marit Waade (AW), 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

- dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat  

- referat godkendt. Punkt 3 om ”Principper for ansøgninger om eksterne midler” 

opdateret jf. beslutning på Institutforum 23. april 2014.  

 

3. Besøg fra Aarhus Universitetsforlag  

Carsten Fenger Grøndahl fra Aarhus Universitetsforlag fortalte om de forandrin-

ger, der er sket på forlaget inden for de sidste år. Forlaget er nu i en situation, 

hvor økonomien er bedre, og de kan tænke mere langsigtet i en dialog med for-

skere på universitetet i forhold til at sætte nye skibe i søen. Forlaget ønsker under 

forudsætning af, at der er interesse for det, også at satse på forskningspublicering 

– ikke kun forskningsformidling. Udvalget støttede dette varmt og foreslog, at 

man overvejede at udgive (billigere) paperbacks, print on demand, elektroniske 

tidsskrifter på spansk eller italiensk samt bogserier. Derudover kan det overvejes 

at indgå samarbejde med andre à la Museum Tusculanum’s samarbejde med 

Chicago University Press. Alle opfordredes til at kontakte forlaget med yderligere 

ønsker og forslag. 

 

4. Problemanalyse  

NL oplyste, at organisationsproblematikken bliver fast punkt på de kommende 

møder. AU ledelsens ” Forslag til beslutninger som opfølgning på problemanaly-

sen” er i høring til d. 19. september 2014 i alle organer på instituttet. Det er desu-

den muligt at komme med individuelle kommentarer.  

 

NL orienterede derudover om den igangsatte proces på Arts, hvor der blev af-

holdt møde med alle fakultetsorganer og institutfora og centerforamedlemmer. 

18. august 2014. Processen vedrører den særlige problemstilling på Arts, som 

handler om at kigge på fakultets grundorganisering, og processen skal afsluttes 

ved dette års udgang. Processen starter med decentrale drøftelser på institutter-
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ne, og så samler man en arbejdsgruppe, som efter at have læst alle indkomne 

kommentarer, vurderer fordele og ulemper ved de forskellig alternativer. Ar-

bejdsgruppen fremlægger disse og drøfter dem med fakultetsledelsen på et semi-

nar 6-7. oktober. Herefter udarbejder ledelsen et udkast til beslutningsforslag 

vedr. fremtidig organisering. Forslaget høres i såvel fakultets- som institutorga-

ner i oktober, hvorefter det revidereres og høres igen i starten af december. 9. de-

cember træffer fakultetsledelsen endelig beslutning. Arbejdsgruppen nedsættes 

af institutforum, der har udpegningsret og -pligt.  

 

Forskningsudvalgets kommentarer til ”Forslag til beslutninger som opfølgning på 

problemanalysen” medtages i det høringsvar, som NL udarbejder på vegne af In-

stitut for Æstetik og Kommunikation.  

 

5. Årshjul og dagsordenspunkter for de kommende møder  

Årshjul og dagsordenpunkter for de kommende møder blev taget til efterretning, 

og NL opfordrede forskningsudvalgets medlemmer til at melde yderligere punk-

ter ind, når de dukker op. 

 

6. Fastholdelse af momentum ift. ansøgninger  

NL orienterede om, at der på instituttet er sket et løft i ansøgningsmængden, og 

at dette også har en positiv effekt på hjemtagningen af eksterne midler. Flere an-

søgninger har opnået bevilling, og mængden af gode ansøgninger er steget. For at 

fastholde momentum og sikre, at der er nye ting i pipelinen, har forskningsud-

valget forsøgsvis læst de ansøgninger igennem, som har været sendt til DFF/FKK 

i efteråret 2013 til YDUN, og hvis hovedansøgere har ønsket dette. Målet har væ-

ret at give brugbare råd i forhold til at forbedre ansøgninger med henblik på gen-

fremsendelse og forslag til evt. andre virkemidler, der med fordel kunne søges.  

 

Der vil efterfølgende blive givet personlig feedback fra Søren Pold, Per Stoun-

bjerg og Hans Lauge Hansen, som fungerede som primære læsere.  

 

På mødet blev det besluttet, at der fremover - udover mulighed for at få læst sin 

ansøgning i forskningsprogrammet - nedsættes et panel til gennemlæsning af an-

søgninger, som har fået afslag. 

 

7. ERC-stipendier (bilag 5) 

Det blev besluttet, at der i løbet af efteråret arrangeres et forløb for potentielle 

ERC-ansøgere. Forløbet er åbent for alle. Derudover vil der blive forsøgt arrange-

ret en mindre workshop med en tidligere modtager af ERC-stipendiet inden for 

det humanistiske forskningsområde.  
 

 

Orientering 
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8. Proces for ansøgninger til Carlsbergfondet og Det Frie Forskningsråd  

Udviklingskontrakter for de videregående uddannelser 2015-2017 (bilag 8) 

 

Fast punkt – tværgående viden 

9. Arbejde med forskningsansøgninger v. Anne Marit Waade 

Udsat til næste møde 

 

10. Evt.  

Intet under dette punkt. 

 

 

 


