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Møde den: 16. december 2015
Kasernen, forskerhuset
Forskningsudvalgsmåde
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, Henrik Skov Nielsen (HN), (PS), Tine Arsinevici (TA), Katrine Solvang (KS/ref)
Fraværende: Jacob Wamberg (JW) Anders Albrechtslund (AA), Anne Marit Waade
(AW)
Gæster: Lotte Holm (LH) og Anne Marie Pahuus (AP)

1.

Dagsorden
Godkendt.

2.

Referat
Godkendt med mindre ændring

3. Private fonde v. Anne Marie Pahuus
AP mente, at der på ARTS er et stort potentiale i forhold til at søge midler fra de
private fonde. Hun understregede i den forbindelse, at det er vigtigt at være opmærksom på, at fremgangsmåden ikke er som ved store offentlige fonde som eksempelvis Det frie Forskningsråd. Mange fonde har fokus på store samfundsudfordringer som bæredygtighed og miljø, hvor humanistisk viden også spiller en
væsentlig rolle. Så hvis man har en idé til et projekt, vil det altid være nyttigt at
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indgå i en dialog med den relevante fond. FSE har været på besøg hos mange af
de private fonde og har en god fornemmelse for, hvor det vil være relevant at søge. AP foreslog, at man i forbindelse med videnudvekslingsarrangementer inviterer fondene med som gæster, så de får et bedre indblik i, hvad der forskes i på
humaniora. Derudover skal instituttet være opmærksom på at skanne alle ansøgninger til DFF og EU med henblik på evt. at kanalisere dem videre til private fonde. Der vil blive lavet en ARTS-oversigt over relevante fonde i løbet af januar,
som det vil være relevant at tage kontakt til.
4. Arts research and talent development key figures 2015
PS gennemgik kort rapporten, hvorpå hovedtemaerne drøftedes. Der ser ud til at
være en lille stagnation i antallet af videnskabelige publikationer, men der er
samtidig sket en mindre kvalitetsstigning. PS understregede samtidig, at den enkelte forsker skal kære sig om at publicere i de fora, som synes mest relevant,
hvor man vil have størst impact af sin forskning og hvor man når de størst mulige
og mest relevante forskningsfællesskaber. Det blev på mødet foreslået, at der ansættes TAP til at inddatere publikationer i PURE. TA oplyste, at der ikke i øjeblikket i sekretariatet er kræfter til at påtage sig den opgave (ej heller mulighed
for at ansætte ekstra TAP) og gjorde opmærksom på, at der ville blive udsendt en
liste over alle publikationer på instituttet, hvor hver enkelt forsker blev bedt om
at tjekke egne publikationer og samtidig en liste over artikler med anden status
end publiceret, der evt. skulle ændres. Frist for inddatering er i PURE er 18. januar 2016.
Udvalget kommenterede det beskedne antal professorer (særligt kvindelige
professorer) på IKK, ligesom det bemærkede, at andelen af udrejsende forskere
er meget lille.
SP gjorde opmærksom på, at det kan være vanskeligt for udenlandske ph.d.er at forstå den omfattende ansøgningsproces på AU og genren i Danmark. Der
var enighed om, at det kunne være en god idé at lægge konkrete eksempler på
succesfulde ph.d.-ansøgninger på nettet, som nye ansøgere ville kunne lade sig
inspirere af. På baggrund af en øget gennemførelsestid reflekterede udvalget
over, hvor stor betydning relativt få sene afleveringer på ph.d.-området har for
den samlede gennemførsel.
Derudover ønskede udvalget en oversigt over succesraten på de eksterne ansøgninger, da der er en fornemmelse af, at der produceres stadig flere internationale ansøgninger, og at der bruges mange institutressourcer på eksterne ansøgninger.
5. Forslag til kandidater til priser
Forslag til kandidater ville blive sendt direkte til KS.
6.

Grundforskningscenter – nyt call
Det blev aftalt, at der skulle skrives en kort notits i nyhedsbrevet, hvor eventuelle
kandidater bliver opfordret til at sende en mail.
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Til orientering
7.

Forskningsorganisering
PS redegjorde for de overordnede rammer for den fremtidige forskningsorganisering og understregede i den forbindelse, at den største forskningsressourcer
kommer fra basisforskningsmidlerne i form af den arbejdstid, der er til den enkelte forskers dispensation. De midler, der i forskningsøjemed bruges på strategiske satsninger på eksempelvis forskningspuljen, er relativt små. Forskningsudvalget kommer til at bestå af en repræsentant fra hvert forskningsprogram. PS
understregede, at han har fravalgt forslaget om en lokationskoordinator for at
undgå at indføre et nyt organisationsniveau. Det er i sidste ende institutleder, der
nedsætter forskningsudvalget og godkender programmerne (hvor der blandt andet vil blive lagt vægt på ligelig repræsentation af instituttets forskningsmiljøer).

8. Særlig ERC-satsning
KS orienterede om særlig ERC-satsning i perioden 4-6 april 2016, hvor Gill
Wells, Head of European Team, Research Services, University of Oxford vil holde
oplæg.
9. Marie Curie Masterclasses 2016 (10-12. maj)
KS orienterede om initiativet, som er iværksat af dekanatet.
10. Proces for uddeling af forskningspulje
PS orienterede kort om forskningspuljen. Det blev diskuteret om man eventuelt
skulle tilbageholde strategisk midler til uddeling, når det nye forskningsudvalg
tiltræder. Der er ansøgningsfrist til puljen 29. januar 2016, og de indkomne forslag vil blive diskuteret i forskningsudvalget på mødet 10. februar 2016.
11. Udkast til årshjul – forskning
Årshjulet blev omdelt.
12. Evt.

