REFERAT

Møde den: 17. juni 2013
Kasernen - forskerhuset
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), Sten Vikner (SV), Jacob Wamberg (JW), Niels
Lehmann (NL), Tine Arsinevici (TA), Katrine Solvang (KS/ref)
Gæst: Adrienne Heijnen (AH), Niels Henrik Meedom (NM), Jens Kellermann
(JK)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt om sprogrevision af papers under eventuelt.

Dato: 16. august 2013
Sagsnr.:
Ref: Katrine Solvang Larsen
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2. Godkendelse af referat
Referat godkendt med kommentar om rettelse af årstal for afholdelse af workshop
med Maurice Biriotti og et ønske om at få dagsordensat en evaluering af Maurice Birritotti workshoppen.
3.

Ansøgningsstatus
a) Evaluering
NL fortalte, at der bliver sendt flere ansøgninger til diverse fonde og understregede, at der er sket en positiv udvikling. Desværre blev IÆK forbigået i
forbindelse med FKK’s uddeling af kollektive projekter i foråret 2013, men
der er forskere fra instituttet med i projekterne “Contemporary Poetry between Genres, Art Forms, and Media” og “A Century of Radio and Music in
Denmark: Music Genres, Radio Genres, and Mediatisation (RAMUND)”.
b) Deltagelse i Horizon 2020 v. Adrienne Heijnen
AH fortalte om arbejdet på AU med Horizon 2020. Der er etableret seks ekspertgrupper på AU, der lægger sig tæt op ad de ”sociale udfordringer”, som
er beskrevet i Horizon 2020. I grupperne har forskere ved forskningsstøtteenhedens mellemkomst forsøgt at påvirke arbejdsprogrammerne, så det også
for AU-forskere bliver muligt at byde ind på udbudte emner. Der er endnu ikke kommet udkast til arbejdsprogram for de udfordringer, som er mest relevant for humanistisk forskning.
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Fremover vil forskningsstøtteenheden facilitere konsortiedannelse og matchmaking universiteter imellem samt mellem universitetet og små og mellemstore virksomheder. AH oplyste, at de netop nu er i gang med at udvikle et
online match-making værktøj, som vil gøre det nemmere at danne grupper på
tværs af discipliner, og en let overskuelige hjemmeside med oplysninger om
søgning af EU-fonde.
c) Samarbejdspartnere v. Niels Henrik Meedom
Niels Henrik Meedom orienterede om opbygning af Dansk Center for Kultur
og Læring (DCL). Centret skal medvirke til at sætte gang i aktiviteter, der synliggør Arts’ kvaliteter udadtil. DCL yder bistand i forbindelse med rekvireret
forskning, det vil for eksempel sige en region eller kommune, der vil betale for
løsning af en opgave eller i forbindelse med myndighedsbetjening. Det er
blandt andet muligt at få hjælp til at skrive tilbud. DCL vil også gerne være
behjælpelige med at arrangere workshops med både eksterne og interne parter under forskellige relevante overskrifter.
d) Fremtid
Efter første runde strategiske phd’er
a) Udvalgte stipendier
NL redegjorde kort for proces i forhold til valg af strategiske ph.d’er. Der er indhentet forslag fra forsknings- og uddannelsesprogramledere. NL har efterfølgende på baggrund af kriterier vedtaget på forskningsudvalgsmødet (se referat fra
15. april) udarbejdet en prioriteret liste med fem forslag til strategiske stipendier.
I udvælgelsen har der været fokus på akutte behov i forhold til strategisk uddannelsesudvikling. Der var i fakultetsledelsen stor opbakning til forslagene ”Oplevelsesøkonomi og Social innovation” og ”Børnekultur med særligt fokus på børn
og nye digitale medier”.
Der blev specifikt spurgt til manglende prioritering af ph.d.-stipendier til sprogområdet og Kulturby 2017, og NL oplyste at de to områder oplagt vil være med i
den fremadrettede prioritering.
Strategiske stipendier efteråret 2013 på ARTS
Cudim

- New ways of supporting student learning with digital media

IUP

- Early childhood
- Fagdidaktik i nye rum

IÆK

- Oplevelsesøkonomi og Social innovation
- Børnekultur med særligt fokus på børn og nye digitale medier
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IKS

- Reformation og Modernitet
- Scandinavian contemporary history

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet opslag til de to stipendier. NL understregede, at det er en tilbagevendende proces, og at den for nærværende prioritering medtænkes fremadrettet, men at den ikke automatisk vil være udgangspunkt for næste års prioritering.
b) Anvendelse af gode idéer
På forskningsudvalgsmødet var der general opbakning til processen i forhold til
at udvælge strategiske stipendier. Det blev aftalt, at der også fremadrettet udmeldes kriterier for udvælgelse af stipendier fulgt af en tidsplan og en ma
trice (angivelse af anslag). I forhold til indmelding af stipendier er det nødvendigt at have in mente, at de ikke skal være øremærkede, ej heller for brede og at
der skal være et strategisk sigte.
4.

Fakultetets temadag om internationalisering – diskussion og forslag
til emner
Følgende forslag til emner bliver taget med videre i forhold til planlægning af
temadag om internationalisering:
- Mobilitet for seniorforskere
- Rammer for internationalt samarbejde på ph.d.-niveau
- Publicering – evt. oprettelse af AU-baserede internationale elektroniske tidsskrifter
- Rekruttering – invitation af oplægsholder, der har gode erfaringer med at lave studieprogrammer på engelsk
- International netværksdannelse, evt. med interne oplæg fra forskningsprogrammer.

5.

Forplejning og netværkspleje ifm. ph.d.-forsvar
Der er som tidligere udmeldt en fast ramme på 1500 kr. til forplejning i forbindelse med ph.d.-forsvar. I forhold til bespisning af bedømmelsesudvalget følges
de almindelige regler for repræsentation.
Det er tidligere meldt ud, at instituttet kun har lov til at finansiere enten frokost
eller middag i forbindelse med en bedømmelse. Udmeldingen af retningslinjer
skete bl.a. fordi både ph.d.’er og sekretærer ønskede at kende rammerne, så de
ikke skal diskuteres hver gang. Det udmeldte er det, man kan gøre uden at søge
om det. Det er ikke hensigtsmæssigt i den sammenhæng at melde ud, at man altid også kan få dækket middag til op til fem personer – blandt andet fordi en sådan udmelding af nogle opfattes som en beløbsramme, som man evt. kan benytte
til andre ting så som større tilskud til receptionen. Imidlertid vil der meget ofte
være grundlag for at dække en middag for bedømmelsesudvalget, hoved,- og bi-
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vejleder samt forskeruddannelsesprogramlederen med henvisning til netværkspleje eller lignende.
6.

Forskningsprogram i gentænkt organisation
Punktet blev diskuteret på seminardag for Forskningsudvalget 10. juni 2013.

7.

Komponenter til en forskningsstrategi
Processen med at udarbejde strategi for IÆK, herunder en forskningsstrategi
påbegyndes efter sommerferien. Forskningsudvalget inddrages i arbejdet.

8.

Orientering
-

9.

Evt.
JL oplyste, at der er ændret i procedurerne vedr. sprogrevision af papers, så der
skal betales for revisionen.
NL opklarer baggrund for ændring i fakultetsledelsen.
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