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Møde den: 20. oktober 2013 

Kasernen, lokale 414 

Forskningsudvalgsmøde  

 

Til stede: Søren Pold (SP), Hanne Bruun (HB), Stefan Iversen (SI), Hans 

Lauge Hansen (HH), Sten Vikner (SV) Anne Marit Waade (AW), Camilla Pal-

dam (CP), Steen Bille Jørgensen (SJ), Ole Togeby (OT), Jacob Wamberg (JW), 

Niels Lehmann (NL), Tine Arsinevici (TA), Katrine Solvang (KS/ref.) 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

Derudover orienterede NL om, at der er sendt markant flere ansøgninger afsted 

til DFF/FKK 1. november 2013, Peter Lauritsen har fået en  Velux-bevilling,  

AU Ideas har bevilliget midler til pilotcentret "Litteratur mellem medier", v. 

Tore Rye Andersen m.fl, og projektudviklingsmidler til Anne Marit Waade, 

Anja Bechmann og Mads Rosendahl Thomsen. NL glædede sig over, at vores 

hårde arbejde mhp. at oparbejde flere eksterne midler ser ud til at begynde at 

bære frugt. 

 

2. Kommentarer til referat 

Referatet godkendt uden kommentarer. 

 

3. Strategi mhp. forskningsområdet 

NL orienterede om, at fakultetets strategi og instituttets spæde udkast til strategi blev 

diskuteret på Institutforum i uge 43. NL ønskede input fra udvalget til høring af fa-

kultetets strategi og forslag til forskningsdelen i instituttets strategi. I forhold til input 

til fakultetsstrategien blev det understreget, at teksten i de sorte kasser er nedarvet 

fra AU's overordnede strategi, og at indsatsområderne derfor ikke er til diskussion.  

 

Kommentarer til fakultetets strategi: 

- behov for gennemskrivning af strategien ift. brug af superlativer.  

- i forbindelse med internationalisering skal det overvejes, om 4+4 er den bedste mo-

del ift. at rekruttere egnede internationale ph.d.-studerende. 

- det er vigtigt, at en strategi medreflekterer muligheden for, at de faglige miljøer kan 

blive mere synlige, hvis de skal opnå større international gennemslagskraft.  

- behov for midler til fagmiljøers tilknytning til internationale forskningsnetværk. 

-  Arts også bør prioritere at styrke de fysiske rammer for intensiverede undervis-

ningsformer. Uden lokaler til gruppearbejde m.v. er de intensiverede undervisnings-

former svære at gennemføre i praksis. 
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Derudover var der et ønske om, at information til potentielle internationale ph.d.-

studerende blev synliggjort på hjemmesiden, og at der blev arbejdet mere målrettet 

på brug af netværk internationalt ift. rekruttering. 

 

Kommentarer til instituttets strategi: 

- ønske om større fokus på grundforskning. 

- fokus på muligheden for medlemskaber af forskningsnetværk. 

- nuancer ift. internationalisering – ikke kun det engelske, men også fransk, tysk og 

spansk. 

- synliggørelse af, at der bliver mulighed for at søge midler til udarbejdelse af større 

eksterne ansøgninger. 

- fokus på arbejdet med Pure og BFI i programmerne.  

 

Forskeruddannelsesprogramlederne tilbød at komme med et bud på, hvad der med 

fordel kunne komme med i strategien om talentudvikling.  

 

4. Organisationsforandring 

Til mødet var udsendt NL's supplerende notat om institutorganisering, hvori han har 

bestræbt sig på at imødekomme synspunkterne fra drøftelserne i diverse fora, og fa-

kultetsledelsens udspil til en institutjustering. 

 

NL oplyste, at begge papirer har været diskuteret i Institutforum. NL har i sit opfølg-

ningsnotat lagt vægt på at tænke organisationsforandringen nedefra mhp. at sikre 

greb om fagligheden, det vil sige på femte niveau, og at sikre den ønskede adskillelse 

mellem valg til studienævn og sektionslederposterne. I Institutforum var der blevet 

lagt stor vægt på, at det må gennemtænkes, hvordan de nye sektioner kan understøt-

tes administrativt, herunder af institutsekretariatet. 

 

NL har i notatet foreslået en lidt længere implementeringsfase mhp. at lægge tingene 

ordentligt til rette før indførelsen af den nye struktur. FU anså denne fremgangsmåde 

for at være fornuftig, ikke mindst fordi der er grund til at få fastlagt sektionslederho-

norering og forskningsprogrammernes rolle i en ny struktur inden implementering af 

ny organisering.  

 

I udvalget var der opbakning til at styrke det fjerde ledelsesniveau, men der var en 

bekymring ift., om sektionslederrollen vil betyde en prioritering af uddannelse på be-

kostning af forskning og forskningsprogrammerne. Det vil derfor være vigtigt at un-

derstrege, at sektionslederne har et dobbelt fokus, og det blev derfor foreslået, at 

forskningsprogramleder fortsat kunne deltage i MUS sammen med sektionslederen. 

 

Derudover var der i udvalget en fornemmelse af, at fakultetspapiret tager afsæt i en 

unuanceret forståelse af problemet i APV-undersøgelsen, fordi diagnosen næsten 

udelukkende fokuserer på ledelsesproblemer, og ikke på andre vilkår der kan have 
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indflydelse på universitetets kernefunktioner og medarbejdernes hverdag. Det gælder 

f.eks. de mange meget alvorlige problemer, som følger af adskillelsen af administrati-

on og institutliv. Udkastet til høringssvar følger denne logik, idet det ligeledes pri-

mært adresserer ledelsesspørgsmål, nemlig FPL's funktion og indflydelse, men ikke 

diskuterer forskningsprogrammernes videre funktion og fremtidige mulighed for at 

inkludere alle medarbejdere i den ny struktur. 

 

NL tager kommentarerne med ift. udarbejdelse af høringssvar til fakultetsledelsen og 

til det videre arbejde med institutudspillet. Der vil blive arbejdet med institutudspillet 

i november og december i forhold til afklaring af udeståender og derefter producerer 

NL et endeligt organisationspapir. 

 

5. Publiceringsstrategi 

På baggrund af bilag 5 - en publiceringsoversigt for 2010, 2011 og 2012 konkluderede 

NL, at arbejdet med publicering på instituttet må betragtes som en succeshistorie, der 

lover godt for det videre arbejde med at kvalificere instituttets publiceringsprofil - 

både mhp. udløsningen af flere points og en højere grad af international publicering. 

 

Der er en række forbehold ift. præsentation af tal - blandt andet, at der tages ud-

gangspunkt i personalegrundlaget for 2012 og usikkerheder forbundet med hånd-

holdt tælling af publikationer. 

 

Men overordnet betragtet er der, i en periode med omstruktureringer, sket flere posi-

tive bevægeler. Vi kan iagttage en stigning i antallet af publikationer. Samtidig er der 

sket et kvalitetsløft – i retning af flere engelsksproglige videnskabelige artikler, lige-

som der er tale og en overgang fra "uden for kategori" til "kategori 1". Der har også 

været en vækst både kvalitativt og kvantitativt på monografi- og antologisiden. Sam-

tidig med stigningen er der status quo i forhold til formidling. Der er ganske vist et 

fald i "kategori 2"-publikationer fra 2010 til 2011, men er på sammen niveau som 

2011 i 2012. 

 

Alt i alt er der altså tale om en positiv udvikling, men det er endnu ikke muligt at sige 

noget i forhold til udmøntning af BFI-puljemidler, da det afhænger af produktiviteten 

på andre universiteter. Der kunne være grund til at foranstalte en benchmark fag for 

fag mhp. at se, hvorvidt vores stigningstakt ligger over eller under tilsvarende fag på 

andre universiteter. 

 

Fremadrettet foreslog udvalget, at der bliver kigget på, hvor der publiceres "uden for 

kategori", og om der strategisk skulle arbejdes på at få bragt nogle af disse tidsskrif-

ter/forlag med på listen over pointudløsende tidsskrifter. Forslaget om at lave bogse-

rier blev ligeledes genfremsat. 

 

Der er blandt udvalgets medlemmer en fornemmelse af, at der hos den enkelte med-

arbejder mangler viden om inddatering i PURE (hvad skal med ift. aktiviteter, cen-
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tral-/lokaldatabase etc.), og der var opbakning til, at bibliotekets medarbejder Lis-

beth Raahauge kommer på turné i programmerne. Et sådant besøg vil også kunne 

fungere som udgangspunkt for en diskussion om udarbejdelse af en lokal publice-

ringsstrategi. 

 

 

6. Ansvarlig forskningspraksis 

Fakultetsledelsen ønskede en tilbagemelding fra udvalget i forhold til et debatoplæg 

om ansvarlig forskningspraksis. NL orienterede om, at det ikke mindst er udarbejdet 

på opfordring fra Health.  

 

Tilbagemeldingen fra udvalget var, at det virker som et meget overambitiøst forslag 

Man savner evidens for, at der er et reelt problem at løse, og da situationen utvivl-

somt ser meget forskellig ud på de respektive hovedområder, virker det mere rimeligt 

at formulere hovedområdespecifikke politikker med sigte på det relevante ambitions-

niveau.  

 

7. Eventuelt  

I forhold til MUS vil AUHRA være i luften i slutningen af november, og det vil være 

muligt at begynde MUS-runden umiddelbart herefter. Runden forventes afsluttet ved 

indgangen til næste semester. 

 

NL orienterede om, at man har valgt at nedlægge Arts og BSS økonomiadministratio-

ner og har dannet en samlet økonomiadministration. Dette er sket mhp. at bringe 

mere kvalitet ind i budgetteringen, men det indebærer desværre også, at det er van-

skeligt at etablere budget for 2014, fordi der skal bygges en ny matrice op fra grun-

den. 


