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Arbejdsform i forskningsudvalget
a. Formaliseringsgrad
En uge inden hvert møde udsendes dagsorden til mødet i
forskningsudvalget. Derudover vil der blive skrevet et kommissorium for forskningsudvalgets arbejde.
b. Behov for referat
Der tages referat til møderne, som vil være tilgængelige i First
Class.
c. Mødekadence
Der afholdes møde i forskningsprogrammet 2-3 gange pr. semester.
Det blev besluttet, at der i First Class oprettes en konference for
Forskningsprogrammerne som helhed samt underliggende konferencer for hvert enkelt forskningsprogram. Alle ansatte på IÆK tildeles
adgang.
Der vil blive informeret fra møder i forskningsudvalget i instituttets
nyhedsbrev.

2. Endelig tilmelding til forskningsprogrammerne
a. Opdatering af lister med institutfolk uden forskningsforpligtelse
På mødet blev der omdelt en oversigtsliste over ansatte med
primær tilknytning til IÆK’s forskningsprogrammer. Listen
indeholder nu både ansatte med forskningsforpligtelse samt
de ansatte uden forskningsforpligtelse, som har tilmeldt sig et
program. Der er gul markering ved de ansatte uden forskningsforpligtelse, som skal spørges, om de ønsker at være med
i programmet.
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b. Procedure for tilmelding til sekundære programmer sammen
med IUP og IKS
Alle forskere har lov til at tilmelde sig sekundære forskningsprogrammer, herunder programmer på andre institutter. Hos
IKS har de netop gennemført en proces for sekundær tilmelding i institutregi. I stedet for at gennemføre to runder mhp.
tilmelding til sekundære forskningsprogrammer blev det besluttet, at IÆK afventer en samlet proces for sekundær tilmelding for Arts som helhed.
3. Indstilling af tre repræsentanter og en suppleant til fakultetsforskningsudvalg
Følgende tre forskningsprogramledere repræsenterer IÆK:
• Anne Marit Waade – Kulturelle transformationer (Medievidenskab),
• Ole Togeby – Sprog, kognition og læring i en mangesproget verden (Nordisk sprog og litteratur),
• Jacob Lund – Medialitet, materialitet, æstetisk betydning (Æstetik og Kultur)
• Søren Pold – Mennesker og informationsteknologi (Informationsvidenskab) – accepterede at påtage sig rollen som suppleant.
4. Meget hastig postdoc-proces frem til FKK-ansøgningsrunden (og
Carlsberg herefter)
I forbindelse med postdoc-ansøgning til FKK vurderer forskningsprogramlederne i samarbejde med de relevante uddannelsesledere – så
hurtigt som muligt – om fuld undervisningsportefølje er mulig, da
dette er en forudsætning for, at der kan bevilges et 3. år. Indstilling
vedrørende 3. år sendes til Niels.
I midten af uge 33 blev det i First Class meldt ud, at 20. august 2012
er frist, hvis der ønskes husningstilsagn fra IÆK.
Der vil efterfølgende blive udarbejdet en proces for IÆK’s håndtering
af ansøgninger – ift. slagkraft, kvalitetssikring etc.
5. MUS coming up
a. Tidsplan
Det var den genrelle indstilling, at MUS ville kunne foretages
i regi af forskningsprogrammerne på IÆK i perioden fra sidst
i efterårssemesteret til først i forårssemesteret. Inden da skal
der dels koordineres med uddannelseslederne, dels sikres, at
HR kan levere en miniworkshop om MUS inden afholdelse af
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dem.
6. Første træk med mhp. igangsættelse af arbejdet og udvikling/implementering af forskningsstrategi
Den 9. udgave af ”Hovedområdestrategi for ARTS, Aarhus universitet
2013-17” er sendt i høring hos Studienævn, Institutforum og Samarbejdsudvalg med frist for høringssvar 9. september 2012.
Arbejdet med IÆK’s institutstrategi vil blive færdiggjort i løbet af efteråret 2012.
7. Nye versioner af programbeskrivelserne
a. Til webbrug
Forskningsprogramlederen iværksætter arbejdet med at
sammenskrive tekst til www.au.dk på baggrund af en vejledning om omfang, oplysninger, antal anslag etc., som udarbejdes af forskningsrådgiveren.
b. Mhp. Forberedelse af navneovervejelserne
Afventer gennemskrivning af forskningsprogramtekster til
hjemmesiden.
8. Bibliometri – gruppeinddeling under evaluering
9. Pingliste mhp. gæster, æresdoktorer, mv.
Medlemmer af forskningsudvalget opfordres til via mail til IÆK Institutledelse at komme med input til en liste over folk, som IÆK med
fordel kan invitere som gæster, æresdoktorer m.v.
10. Evt.
Intet under dette punkt.

