REFERAT

Møde den: 20. februar 2014
Forskerhuset, Kasernen
Forskningsudvalgsmøde
Til stede: Søren Pold (SP), Hanne Brun (HB), Per Stounbjerg (PS), Hans
Lauge Hansen (HH), Anne Marit Waade (AW), Jacob Lund (JL), Steen Bille
Jørgensen (SJ), Ole Togeby (OT), Merete Birkelund (MB), Niels Lehmann (NL),
Tine Arsinevici (TA), Katrine Solvang (KS/ref).
Fraværende: Jacob Wamberg (JW), Sten Vikner (ST)

1.

Godkendelse af dagsorden
- godkendt

2.

Godkendelse af referat
- godkendt

3.

Orientering om besparelsessituationen.
Der skal ikke afskediges medarbejdere på Institut for Æstetik og Kommunikation, men der skal spares på DVIP, og alle vakante stillinger kan indtil videre ikke
genbesættes. Det betyder, at de næste år på instituttet bliver vanskelige, da der
vil komme til at mangle hænder. Der er sat et arbejde i gang med henblik på
blandt andet at sikre mere ressourceeffektive studieordninger, som skal medvirke til, at undervisningsopgaverne kan løftes af færre medarbejdere. Dette træk er
ikke mindst taget for at undgå en yderligere belastning af fast-VIP. Der vil også
blive lavet bemandingsplaner mhp. at lave en stillingskø.
NL opfordrede til, at der i forskningsprogrammerne er fokus på kun at bruge
midler til det absolut nødvendige i forhold til drift af programmerne. Forskningsprogramledere skal inden medio marts sende et overslag over, hvad de regner med at skulle bruge til aktiviteter i programmet i 2014 til NL/KS.

4.

Drøftelse af institutstrategi
Institutstrategien skal være færdig og sendes til AU’s bestyrelse senest 28. februar 2014. Strategien har været til høring i LSU og Institutforum og har desuden
været diskuteret på et møde i fakultetsledelseskredsen. På den baggrund er teksten blev reformuleret blandt andet med udgangspunkt i Institutforums ønske
om et mere humanistisk tilsnit. NL peger på tre overordnede udfordringer ift. at
færdiggøre strategien: Det har været svært at være konkret, fordi instituttet
rummer mange fagligheder, strategien skal dække en lang periode, og den skal
holdes inden for den forholdsvis stramme matrice. Derfor er strategien fortsat relativt generisk.
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Der var fra udvalget en række mindre kommentarer til strategien, som vil blive
indarbejdet. Når strategien er endelig godkendt, vil arbejdet med de årlige konkrete handlingsplaner kunne påbegyndes.
5.

Fastholdelse af momentum på ansøgninger
Det blev besluttet, at KS til næste møde udarbejder et diskussionsoplæg om udvalgets rolle i forhold til viderebearbejdning af forskningsansøgninger.

6.

Principper for ansøgninger og eksterne midler
NL understregede endnu engang, at det er strategisk vigtigt, at instituttet forhøjer niveauet af eksterne midler. I forbindelse med hjemtagning af eksterne midler
er der behov for generelle vejledende principper for frikøb på instituttet. NL præsenterede et udkast til en politik for frikøb til forskning, som skal klargøre vilkårene for frikøb til forskningsprojekter og skabe en ensartethed for frikøb til
forskning. Kommentarer til politikken sendes til NL senest 15. marts 2014.
Politikken for frikøb til forskning skal også bruges til en færdiggørelse af de overordnede bemandingsark, så uddannelsesledere får et overblik over frikøb til
forskningsopgaver, som kan indgå i planlægning af undervisningen.

7.

BFI – løft af ikke registrerede tidsskrifter
Biblioteket har oplyst, at de kan lave en liste over tidskrifter, der ikke optræder
på autorisationslisterne, men som der publiceres i på instituttet. Det blev aftalt,
at der generelt opfordres til, at forskere på instituttet kontakter de ansvarlige i
BFI-udvalgene med henblik på at få relevante publikationer på listerne. Derudover blev det aftalt, at KS beder biblioteket om at sende en oversigt over ikkeregistrerede tidsskrifter til forskningsprogramledere samt de ansvarlige i BFIudvalgene.

8.

Høring af AU’s internationaliseringsstrategi
Da dette papir var drøftet i andre organer, var der ikke yderligere kommentarer
til internationaliseringsstrategien.

9.

Orientering
Notat om opslag af ph.d.-stipendier i 2014.
Udvalget ønsker diskussion af fordeling af fakultets-/samfinansierede stipendier
på instituttet på næste møde i april.
Proces for postdoc-stipendier samt Mobilex og Ydun
Godkendt til udsendelse.
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