REFERAT

Møde den: 27. november 2012
Kasernen 414
Forskningsudvalgsmøde
Til stede: Hans Lauge Hansen (HH), Ole Togeby (OT), Pernille Hermann
(PH), Jacob Lund (JL), Søren Pold (SP), Hanne Karina Bruun (HB), Anne Marit
Waade (AW), Steen Bille Jørgensen (SJ), Sten Vikner (SV), Niels Overgaard
Lehmann (NL), Katrine Solvang Larsen (KL) (referent).
Under punkt 4: Jakob Feldtfos Christensen (JC)
Fraværende: Per Stounbjerg, Jacob Wamberg

1.

Godkendelse af dagsorden
AW efterlyste det udsatte punkt fra sidste møde om ph.d.-rekruttering. NL oplyste, at det kommer på dagsordenen for mødet 19. december 2012.
HH ønskede en generel snak om, hvordan det går med forskningsprogrammerne. NL vil have det på som et punkt på mødet i januar 2013 mellem uddannelsesog forskningsprogramledere. Efterfølgende vil det være muligt at diskutere emnet på et forskningsudvalgsmøde.

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Ansøgningsmuligheder fremover
Oversigten over større forskningsansøgninger i efteråret 2012 viser, at IÆK i
sammenligning med IKS og IUP sender færre ansøgninger af sted – både når det
gælder FKK, Carlsberg, AUFF og EU.
I udvalget var der enighed om, at der med nedsættelse af forskningsprogrammerne er igangsat en positiv proces, og at netop den udvikling kan være med til
at få IÆK op i et højere gear, særligt når organisationen er faldet endelig på
plads.
På SP’s foranledning blev frikøb i forbindelse med arbejde med større forskningssøgninger kort berørt. Det blev besluttet, at problematikken skal diskuteres
på et af de kommende forskningsudvalgsmøder.
HB spurgte, om det er muligt at registrere ansøgningsaktiviteter i PURE med
henblik på at få indsatsen synliggjort. NL svarede, at der i forbindelse med
forskningstilsyn bl.a. vil være fokus på ansøgningsindsats, når der skal tages stilling til den samlede indsats. (Pia Tønnesen fra AU Kommunikation har efterføl-
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gende oplyst følgende: ”Det nærmeste man kommer det i PURE, er at inddatere
ansøgte projekter - altså at inddatere et projekt og sætte status til ansøgt. Det vil
typisk være et eget fagligt projekt og altså ikke arbejdet med ansøgninger som
sådan”).
PH foreslog et større fokus på de eventuelle projekter, som ulmer, hvor der bare
er et behov for at blive prikket for at komme videre med arbejdet.
a) Lære fra FKK
Det generelle billede er, at IÆK sender markant færre ansøgninger til FKK
end IKS, men at IÆK på postdoc-niveau i efterårsansøgningsrunden i lighed
med IKS dog har fået tildelt to postdoc-stipendiater.
Det blev understreget, at man ikke skal sende ansøgninger blindt af sted,
men at der skal være tale om gennemarbejdede projekter, man tror på. Med
forskningsprogrammerne etableret er der god grobund for at sende kollektive projekter af sted, ligesom det i næste periode kan være relevant at sende
flere postdoc-ansøgninger.
Det blev besluttet, at der skal gives besked til Katrine Solvang
(dacksl@mail.au.dk), hvis medarbejdere deltager i kollektive projekter med
anden hovedansøger, så der på instituttet bliver et bedre overblik over ansøgningsaktiviteten.
b) Danmarks Grundforskningsfond
Der er for Arts udarbejdet en procedure for ansøgninger til grundforskningscentre 2013. Der er ”launch of call” i juni 2013 og deadline for interessetilkendelse i november 2013 med endelige afleveringsfrist i september 2014.
Fakultetsledelsen har besluttet, at der vil blive udvalgt to projekter på Arts,
som der satses på. Det betyder, at de to teams vil modtage en særlig økonomisk støtte og bistand fra forskningsstøtteenheden.
Forslag til projekter skal sendes til lho@adm.au.dk inden 31. januar 2013.
Fakultetsledelsen ønsker ikke at stå i vejen for ansøgere, men opfordrer interesserede ansøgere i at komme i gang med processen så tidligt som muligt.
Øvrige projekter vil også modtage administrativ støtte fra forskningsstøtteenheden.
Anne Marie Paahus har på forhånd bedt teams på IÆK og IUP overveje, om
de kunne tænke sig at søge Danmarks Grundforskningsfond.
NL gjorde opmærksom på, at der på humaniora ikke er givet penge til grundforskningscentre i en lang periode, og at der er fornuft i at søge i 2013. Flere
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forskningsprogramledere gav udtryk for, at der godt kunne være flere mulige
ansøgere på instituttet.
c) EU
Flere steder er arbejdet med forskellige EU-ansøgninger i gang, og der er fokus på området.
4.

Oplæg v/Jakob Feldtfos Christensen FSE
JC havde en fornemmelse af, at der i løbet af det seneste år er en langt større aktivitet i forhold til at sende ansøgninger af sted og søge information om de forskellige muligheder på IÆK.
a) Forskningslandskabet gennem IÆK-briller
Den generelle tendens er stor fokus på anvendelsesorienteret forskning bundet
op på blandt andet EU’s Grand Challenges. Sat på spidsen skal forskningen kunne løse konkrete problemer og skabe arbejdspladser. Derudover er der fokus på
eliteforskning – Sapere Aude, ERC, AIAS og Eliteforskpriser.
JC’s råd er, at man i forhold til ansøgninger skal starte på det niveau, hvor man
som forsker befinder sig og arbejde videre derfra. Derudover skal der fokuseres
på humanioras rolle som hjælpevidenskab.
b) Netværksmidler ex. COST
Relevante netværk de kommende år kunne være FKK Network, COST, Initial
Training Network (ITN).

5.

c) Marie Curie (PEOPLE - FP7 )
Forskeruddannelse - Initial Training Networks, ITN
Europæiske forskerskoler der uddanner ph.d.’er. Netværkets aktiviteter skal også
styrke ph.d.’ernes og andre unge forskeres videnskabelige og generelle kompetencer, herunder kompetencer i forbindelse med iværksætteri. Ph.d.’erne skal rustes til både offentlig og privat forskning. Der er mange muligheder men også
mange ansøgere. Næste frist forventet 2014.
Udvekslingsaftaler mellem forskningsinstitutioner – IRSES
Aftaler om udveksling af personale mellem mindst to institutioner fra to forskellige lande i Europa samt én i et tredjeland. Fra en måned til et år pr person. Totil fireårige projekter. Støtten er et fast beløb på 1900 euro pr. udvekslingsmåned
til ekstra udgifter. Projekterne skal forberede fremtidigt samarbejde inden for
bl.a. FP7. Rapporteringsreglerne er overskuelige. Et godt sted at starte, da programmet har en høj succesrate. Næste frist er januar 2013.
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Samarbejde mellem offentlig og privat forskning (industri-akademia partnerskaber) - IAPP
Forskningsprojekter hvor personale udveksles mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Projekterne skal skabe mobilitet og videndeling mellem offentlige og private miljøer. Mindst to partnere fra to lande og to forskellige sektorer. De enkelte udvekslinger kan vare fra to måneder til to år. Både små og store
projekter er mulige. Overskuelige rapporteringsregler. Ansøgning på maksimalt
30 sider plus skemaer. Næste frist 2013.
Stipendier til europæiske forskeres ophold i et andet EU-land – IEF
Lønmidler til at udføre et 18-24 måneders projekt ved et andet universitet i EU
uddeles til forskere, der ønsker at opnå nye kompetencer. Formålet med stipendierne er at øge transnational, inter-/multidisciplinær og/eller intersektoriel
mobilitet. Der er også støtte til at genoptage en forskerkarriere efter en afbrydelse eller til re-integration i en forskerstilling i Europa efter en periode med arbejde uden for EU. Ansøgningen forventes at fylde cirka 30 sider. Næste frist 14. august 2013.
Stipendier til/fra resten af verden - IIF/IOF
Stipendierne skal både understøtte karriereudvikling for europæiske forskere,
der ønsker at arbejde uden for Europa i en periode og tiltrække forskertalenter
fra lande uden for Europa eller hente europæiske forskere hjem fra tredjelande.
NB: Allerede ansatte AU-forskere er skattepligtige, mens de er i udlandet. Ansøgning på 30 sider samt skemaer. Næste frist 14. august 2013.
d) Evaluator i EU-systemet
Fra Forsknings- og innovationsstyrelsen om evaluatorrollen:
http://www.gransking.fo/get.file?ID=2374

Her kan du registrere dig som ekspert.:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts;efp7_SESSION_ID=LdbNQp5YY8h1VCt
p29m2lp7TgJP10tyc3cvZTcF4WT2G592jyWBN!2017552818

6.

MUS
a) Proces
NL udarbejder et opspil til medarbejdere vedrørende MUS, som sendes ud i forbindelse med næste nyhedsbrev.
Den enkelte forskningsprogramleder indkalder til MUS. På trods af kritik af
MUS-materialet, skal det anvendes i forbindelse med afholdelse af MUS. Der må
naturligvis gerne foretages modificeringer af materialet, hvis det skønnes nødvendigt.
Tanken med MUS er, at der skal skabes et rum for dialog. Resultatet af MUS skal
(selv om det står i vejledningen) ikke uploades i AUHRA, da denne del af syste-
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met endnu ikke fungerer.
Efter afholdelse af MUS mødes den enkelte forskningsprogramleder med institutlederen, hvor de på baggrund af en kort opsummering (udarbejdet af forskningsprogramlederen) vender MUS-forløbet i forskningsprogrammet.
MUS vil blive afholdt i december 2012/januar 2013.
NL understregede, at det er lovpligtigt at tilbyde MUS årligt.
Forskningsprogramlederne indkaldes til (SPIDS)MUS med NL i den nærmeste
fremtid.
b) Ph.d.
Fakultetsledelsen har givet mulighed for, at hvert institut beslutter, hvorvidt det
er forskningsprogram- eller forskeruddannelsesprogramlederen, der afholder
MUS med ph.d.'er.
I forskningsprogrammerne er der stor variation i antallet af ph.d.'-er, hvem der
har indsigt i ph.d.'ens arbejde etc. Der er derfor også forskellig holdning til,
hvordan MUS med de ph.d.-studerende bedst varetages. Der er også et hensyn at
tage i forhold til ikke at overorganisere og i forhold til den enkelte ph.d.studerende, som oplever at skulle referere til flere forskellige ledere.
På baggrund af diskussionen blev det besluttet, at MUS i 2012/13 afholdes af
forskningsprogramlederen, og at der i ”Sprogvidenskabelige forskningsprogram”
som et pilotprojekt afholdes MUS i et samarbejde mellem forskningsprogramleder og forskeruddannelsesprogramleder.
Det skal undersøges, om forskningsprogramlederen kan få adgang til ph.d.planner, så de har den fornødne baggrundsviden ift. afholdelse af MUS.
7.

Fastlæggelse af møder i Forskningsudvalget F2013
Næste møde i Forskningsudvalget bliver 19. december 2012 kl. 12-15.
Første møde i det nye år bliver 18. februar 2013 kl. 13-15.
På mødet fastlægges dato for forårets resterende to møder.
Følgende mødedatoer er foreslået:



Mandag 15. april 2013 kl. 13-15
Mandag 17. juni 2013 kl. 13-15.
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8.

Forskningsprogrammer – ændring af navn
Diskussionen af punktet blev udsat til mødet 19. december 2012.

9.

Evt.
Referat:
Det blev besluttet at lave elektronisk godkendelse af referat fra forskningsudvalgsmøderne, så referaterne hurtigere kan offentliggøres i FirstClass og på denpå-trapperne annoncerede medarbejderportal. Referatet sendes rundt senest en
uge efter mødet er afholdt, og mødedeltagerne har en uge til at komme med
kommentarer til referatet.
Økonomi:
Forslag til studierejser etc. sendes direkte til IÆK Institutledelse, og forespørgslerne tages med på det næstkommende møde i Forskningsudvalget, så udvalget
kan tage stilling til brug af Forskningsudvalgets midler.
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