REFERAT

Møde den: 15. april 2013
Kasernen, lokale 414
Forskningsudvalgsmøde
Til stede: Søren Pold (SP), Hanne Bruun (HB), Per Stounbjerg (PS), Hans
Lauge Hansen (HH), Sten Vikner (SV) Anne Marit Waade (AW), Jacob Lund
(JL), Steen Bille Jørgensen (SJ), Ole Togeby (OT), Niels Lehmann (NL), Tine
Arsinevici (TA), Katrine Solvang (KS/ref.)
Gæst: Anne Marie Paahus(AP)
Fraværende: Jacob Wamberg

1. Godkendelse af dagsorden
- godkendt
2. Kommentarer til referat
- referat godkendt

Dato: 08.maj 2013
Sagsnr.:
Ref: Katrine Solvang Larsen

3. Besøg af prodekan for forskning
På mødet blev der udvekslet erfaringer inden for områderne:
- Forbindelse mellem forskning og videnudveksling
- Diskussion af mulighed for et bredere forskningsbegreb, særligt i forhold praksisorienteret forskning (blandt andet med forskellige typer af design) som optakt til et
FKK-temamøde
- Interdisciplinaritet - under punktet orienterede Anne Marie om universitetets satsninger og om det sandsynligvis inden for den nærmeste fremtid vil blive muligt at søge seed-money til interdisciplinære aktiviteter.
AP beder FKK kontakte KS vedr. temamødet. Alle kan melde forslag til oplægsholdere
ind til KS.
AP oplyste desuden, at der 31. maj 2013 afholdes et seminar med Maurice Biriotti fra
den London-baserede konsulentvirksomhed SHM, som har specialiseret sig i at oversætte forskeres viden til konkrete virksomheders behov. Det er et åbent arrangement,
og der sendes invitationer særskilt ud til dagen. (KS udsender invitationsliste til arrangementet med Maurice Biriotti til forskningsprogramledere).
4. Indmelding vedr. strategiske ph.d.-stipendier
Der var via uddannelses- og forskningsprogramledere indsendt 22 forslag til strategiske ph.d.-stipendier. NL udmeldte forslag til følgende kriterier, som kan danne
grundlag for hans beslutning om indsendelse af forslag til strategiske ph.d.-stipendier
til fakultetsledelsen.
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Kriterier:
1. Idé ift. strategisk nødvendighed
2. Behov ift. uddannelsesudvikling og undervisning
3. Sandsynlighed for at der vil melde sig kvalificerede ansøgere.
4. Har området allerede modtaget støtte
5. Øvrige muligheder for finansiering, herunder samfinansiering.
Der var enighed om kriterierne. Det blev desuden besluttet, at der inden næste runde
i forhold til indmelding af forslag til strategiske ph.d.-stipendier udmeldes kriterier
samt en form og proces for forløbet.
På baggrund af de indstillede forslag udarbejdes der en liste med forslag, som sendes
ind og de forslag, der kan arbejdes videre med ift. at afsøge andre finansieringsmuligheder. NL vender forslagene i ledelseskredsen, hvorefter NL vil foretage den endelige prioritering.
5. Status på forskningstilsyn, herunder forbedring af PURE-processer
NL oplyste, at forskningstilsynet er 2/3 del gennemført og understregede, at minimumskriterierne ikke er ændret siden forskningstilsynet blev indført i 2005.
Når forskningstilsynet er gennemført, meddeles dette til alle videnskabelige medarbejdere. Erfaringer og forslag til forbedringer af forskningstilsyn 2013 indarbejdes i
processen for forskningstilsyn 2015.
I forhold til forbedring af PURE-processer var der enighed om at iværksætte en indsats i overensstemmelse med forslaget i bilag 3. Det blev desuden besluttet, at det videnskabelige personale kvartalsvis skal have en påmindelse om at inddatere forskningsaktiviteter i PURE.
6. Organisation efter APV'en
- udsat
7. Politik for tildeling af forskningssemestre
- udsat
8. Planlægning af dagsseminar
- dagsorden tilrettes ift. Forskningsudvalgets ønsker.
9. Guide til ansøgere
Dokumentet rettes til på baggrund af kommentarer fra Forskningsudvalget (KS genudsender udspillet).
10. Diverse orientering
NL henledte opmærksomheden på, at bilag 7 var til orientering, og eventuelle kommentarer skal gives i forbindelse med en senere evaluering.
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AW orienterede om arbejdet med Kulturby 2017. AU og Kulturby 2017 har bevilget 5
+ 5 mio. kr. fordelt over 5 år. Bevillingen dækker evaluering/konferencer og seedmoney til forskning. Der kommer et call i efteråret, ca. 100-200.000 pr. bevilling (der
kan ikke søges penge til frikøb).
Britta Timm Knudsen fungerer som daglig leder og derudover er Louise Ejgod ansat i
projektet. Der vil blive arrangeret 3-5 større konferencer i løbet af de næste år.
Aktivitet ifm. Kulturby 2017
25. april - Rekruttering af internationale ph.d.-studerende
7. maj - Inspirationsseminar om kulturhovedstadsforskning
11. Evt.
- intet under dette punkt.

