REFERAT

Møde den: 22. oktober 2012
Kasernen 414
Forskningsudvalgsmøde
Til stede: Til stede: Hans Lauge Hansen (HH), Ole Togeby (OT), Henrik Skov
Nielsen (HN), Jacob Lund (JL), Søren Pold (SP), Hanne Karina Bruun (HB),
Anne Marit Waade (AW), Steen Bille Jørgensen (SJ), Kirsten Frandsen (KF),
Sten Vikner (SV), Niels Overgaard Lehmann (NL), Katrine Solvang Larsen (KL)
(referent).
Under punkt 4: Ulrik Vosgerau (UV), Marianne Ester Bach (EB)
Fraværende: Per Stounbjerg, Jacob Wamberg
1.

Godkendelse af dagsorden
HH bad om at få et nyt punkt 5 på dagsordenen: Anne Marie Pahuus henvendelse om coaching af forskningsprojekter.
Med den tilføjelse blev dagsordenen godkendt.

Dato: 04. december 2012
Sagsnr.:
Ref:

2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt. Supplerende blev det konkluderet, at den primære
tilknytning til forskningsprogrammerne nu er på plads, og at udgifter i forbindelse med eksterne ’ping’-besøg tages over den almindelige institutdrift.
3. Kommissorium for forskningsudvalget
Kommissoriet har været forelagt Institutforum, som fandt udspillet fornuftigt. Kommissoriet beskriver i ikke prioriteret rækkefølge Forskningsudvalgets rolle inden for rådgivning, udvikling og kvalitetssikring. Udspillet
fandt også tilslutning i Forskningsudvalget.
4. Ekstern Kommunikation
a) Status på webtekster.
Ros fra NL til det arbejdet i forskningsprogrammerne og hos AU Kommunikation med at etablere nye forskningsprogramhjemmesider på www.
au.dk.
UV redegjorde kort for status på arbejdet med forskningsprogrammernes
hjemmesider på henholdsvis IÆK og IKS samt ønsket om, at forskningsprogramsiderne fremstår rimelig homogene for forskere, potentielle bevillingsgivere, kandidater fra andre universiteter, journalister etc.
På den baggrund blev det på mødet besluttet at bløde op på beslutningen
fra 17. august 2012 om en ren peer-to-peer målgruppe således, at den korte
100 ords profiltekst henvender sig til en bredere målgruppe, og den 2500
ords profiltekst fastholder peer-to-peer som målgruppe. De fleste bidrag le-
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ver allerede op til beslutningen, og der arbejdes løbende med at få de sidste
bidrag på plads.
For de enkelte forskningsenheder bliver det muligt at etablere egne hjemmesider med en selvstændig URL.
Der var desuden for forskerprogramlederne ønsker om at:
- kunne anvende RSS, så man kan følge med i opdateringer uden at skulle
besøge hjemmesiden selv.
- en mere tydelig placering af forskerprogrammerne på www.au.dk.
- mulighed for mere aktiv brug af billeder blandt andet i forhold til forskningsenheder.
På mødet var der enighed om, at der skal være plads til stor forskellighed i
forhold til indhold på forskningsprogramsiderne.
Derudover blev det præciseret, at forskningsenheder giver muligheder for
at arbejde kreativt med underinddelinger i forskningsprogrammerne.
Fremadrettet tager AU Kommunikation sig af alle nyudviklinger/etableringer på www.au.dk, mens driften af hjemmesiderne overgår til
institutterne.
MB og KL udarbejder en procesplan for færdiggørelse af hjemmesideteksterne og en oversigt over, hvem forskningsprogramlederne skal henvende
sig til i forbindelse med opdatering af hjemmesiderne.
B) Navnelegen igen
Anne Marie Pahuus har rejst et spørgsmål vedrørende forskningsprogrammernes navne på tværs af institutter samt de mange berøringsflader
mellem en del af programmerne.
Der var enighed om, at navnene på forskningsprogrammerne udspringer af
en grundig arbejdsproces, og det derfor vil være vanskeligt umiddelbart at
ændre dem. Det foreslås, at diskussionen tages på fakultetsniveau i Forsknings- og videnudvekslingsudvalget.
OT udtrykte ønske om at ændre navnet på forskningsprogrammet ”Sprog,
kognition og læring i en mangesproget verden” så det simpelthen kommer
til at hedde ”Sprogvidenskabeligt forskningsprogram”. Der var ingen indvendinger mod dette. I lyset af dette ønske blev det besluttet at åbne for, at
de øvrige forskningsprogrammer kunne åbne for en diskussion af deres respektive navne og indstille eventuelle ændringsønsker til forskningsudval-
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get.
5. Coaching af forskningsprojekter
Anne Marie Pahuus spørger i en mail af 15. oktober 2012 om forskningsprogrammerne vil agere kritiske læsere for hinandens områder ved at bytte
projekter mellem forskningsprogrammerne. Der var i forhold til forespørgslen udbredt enighed om, at kvalitetssikringen af ansøgningerne bedst
sker internt i forskningsprogrammerne.
Derudover var der blandt udvalgets medlemmer en opfattelse af, at der
kunne være en tendens til manglende opbakning til at gå på tværs og deltage i andre eksempelvis FKK-projekter, hvor forskere deltager uden at være
hovedansøgere, men dog stadig får tildelt overhead.
NL erklærede sig enig i, at forskere fra AU naturligvis skulle arbejde sammen med forskere fra andre universiteter, også selvom projektet "ejes" af
andre institutioner, og lovede at tage emnet op med Anne Marie Pahuus.
6. Publiceringsstrategi
I ”Arts forskning og videnudveksling i tal 2012” er der to tydelige tendenser. Niveau 2 artikler er for nedadgående fra 2009-2011 og fagfællebedømte
artikler er for opadgående. Det viser, at det betaler sig at arbejde stille og
roligt med tingene, da der før, BFI’en blev aktuel, var fokus på at publicere
flere fagfællebedømte artikler.
Der var enighed om, at der er brug for nedbrudte tal, så der kan arbejdes
strategisk med publicering, og at der arbejdes videre på det udkast til matrix for videnskabelige artikler, som blev udleveret på mødet. Der skal dog
ske en sammensmeltning af fag under faglige profiler, og der skal laves ekstra sider for henholdsvis antologier og monografier.
Derudover skal matrixen indeholde oplysninger for et samlet VIP-tal og et
VIP-tal renset for ph.d.-er.
7. Første runde MUS
På sidste Forskningsudvalgsmøde blev det aftalt, at MUS skulle gennemføres i slutningen af semestret og begyndelsen af F13.
Flere FPL’er har allerede været på Louise Søndergaards MUS-kursus – NL
følger op i forhold til afholdelse af de resterende kurser, så alle snarest vil
have været igennem introduktionen.
AW er godt i gang med afholdelse af MUS, og samtalerne giver god mening.
SP overvejer at afholde MUS sammen med UFU-leder, da der er et ønske
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om det blandt medarbejderne.
HH starter MUS i december.
JL påbegynder MUS primo 2013.
OT påtænker at begynde MUS-samtalerne i december og lade dem løbe ind
i det nye år.
HB afholder MUS for medarbejderne uden UFU-leder.
HN oplyser, at der i forskningsprogrammet endnu ikke har været udmeldinger om MUS.
Det er op til den enkelte at vurdere, om der er behov for en indledende individuel samtale med NL inden afholdelse af MUS. Efterfølgende vil NL
mødes med hver FPL ligesom der følges samlet op i Forskningsudvalget.
8. Ph.d.-rekruttering
Punktet skydes til næste møde.
9. Arts-professoratspolitik
NL redegjorde for baggrunden for professoratspolitikken og meddelte, at
det er tanken at følge den op med en professoratsplan, der udfolder politikken konkret på institutniveau. Han indledte endvidere med en bemærkning
om, at politikken skal ses som udtryk for en erkendelse af, at Arts ligger for
lavt mht. antallet af professorer. Som det fremgår af papiret, gælder dette
ikke mindst på IÆK, hvor tallet ikke kun er lavt sammenlignet med institutter på de andre hovedområder og KU HUM, men også i forhold til de øvrige Arts-institutter. NL oplyste endelig om høringsprocessen. Der sigtes
mod et høringssvar d. 27.11. efter høringer i institutternes forskningsudvalg, institutforum og LSU.
Man fandt det meget kærkomment og tiltrængt, at der med dette papir er
kommet et udspil på området fra fakultetsledelsen. Der var også grundlæggende tilslutning til de overordnede tendenser i papiret, ligesom det blev
opfattet som meget positivt, at der i papiret var fokus på nødvendigheden af
at have særligt øje for IÆK's behov for et løft på professorområdet, så instituttet kan få en større gennemslagskraft i forbindelse med ansøgninger og
internationalt samarbejde.
Det blev imidlertid fremhævet, at politikken ikke løser de vanskeligheder,
der er forbundet med mso-professoraterne. Dels sættes de udløbende msoprofessorer i en kattepine, fordi de risikerer at skulle gå ned i charge igen,
hvis der ikke slås regulære professorater op i forlængelse af msoprofessoraterne. Dels gør en ændring af status efter 5 eller 8 år det vanskeligt at fortsætte det internationale arbejde, som er blevet sat i gang i msotiden, fordi samarbejdspartnere forventer at være i kontakt med professorer og der derfor er behov for en professortitel.
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Der blev også udtrykt forundring over, at der kun lægges op til en tildeling
af 2-3 mso-professorater til IÆK. I forhold til ubalancen på fakultetet er der
behov for et tilsvarende antal regulære professorater. Hvis der skal være
samsvar mellem intentionen om at udligne den numeriske forskel og handlingen, bør der satses større.
Der blev ligeledes udtrykt ønske om at der blev arbejdet for at få en professor2-lignende ordning indfødt i Danmark, fordi den giver mulighed for at
associere professorer, der kan bidrage positivt til fagudvikling, ansøgninger, mv., uden at det er forbundet med store omkostninger.
Endelig blev der efterspurgt mere konkret indhold i professoratspolitikken,
idet den blev fundet meget formalt orienteret med det klare fokus på tal og
ingen udpegning af satsningsområder. NL replicerede, at det er tanken, at
prioriteringerne skal lægges ind i instituttets professoratsplan, når den skal
udvikles på baggrund af politikken.
NL fortsætter høringen på institutniveau og udarbejder et endeligt notat
inden fristen d. 27. november 2012.
10. Meddelelser
a. Anvendelse af forskningsmidler i 2013
NL meddelte, at han ønskede at samle de forskningsmidler, der kan
afsættes i 2013, i en fælles institutpulje i stedet for at uddele dem til
de enkelte forskningsprogrammer efter en eller anden nøgle. Hensigten med dette er at gøre anvendelsen af midlerne så fleksibel som muligt og at give forskningsudvalget mulighed for at spille en rolle i
spørgsmål om større prioriteringer. På nuværende tidspunkt i budgetlægningen er det ikke muligt at sige noget om puljens størrelse, men
hvis det på nogen måde kan lade sig gøre i det samlede budget, sigtes
der mod et niveau på ca. samme størrelse som i 2012 (omkring
150.000 pr. forskningsprogram).
Det er samtidig intentionen at udstyre FP-lederne med en udstrakt
prokura til at kunne godkende mindre udgifter.
Endelig arbejder NL på en plan for, hvordan flest mulige overheadmidler fra imødekomne ansøgninger om eksterne bevillinger kan recirkuleres, så de kommer de forskere til gode, der har bragt midlerne i
hus. Det skal dog tilføjes, at hovedfaktoren for betaling af omkostninger i den nye budgetmodel bliver instituttets omsætning. Dette indebærer, at indtægter uvægerligt genererer udgifter, der skal dækkes.
Derfor må overhead i spil i denne forbindelse.
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Der var tilslutning til at afprøve denne treledede model i 2013.
b. Besøg af forskningsstøtteenheden
KL udsender doodle for at finde dato.
c. Velux-fonden – orientering fra møde med Henrik Tronier
Referat udsendes.
d. Øvrigt
Intet under punktet
11. Evt.
Intet under punktet
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