REFERAT

Møde den: 19. december 2012
Kasernen, lok. 414
Møde i Forskningsudvalget
Til stede: Hans Lauge Hansen (HLH), Steen Bille Jørgensen (SBJ), Ole Togeby
(OT), Henrik Skov Nielsen (HSN), Søren Pold (SP), Anne Marit Waade (AMW),
Hanne Karina Bruun (HKB), Jacob Lund (JL), Steen Vikner (SV), Jacob Wamberg (JW), Niels Lehmann (NL), Tine Arsinevici (TA), Katrine Solvang Larsen
(referent, KSL)
Fraværende: Per Stounbjerg (PS),
1.

Godkendelse af dagsorden
Der blev på dagsordenen tilføjet et nyt punkt 6 om forskningsprogrammernes
økonomiske råderum og konkret beslutning om tildeling af midler til et internatophold.
HLH ønskede, at emnerne på dagsordenen i højere grad beskæftigede sig med
løsning af problemstillinger, der vedrører programmernes drift. Det kunne ske
ved på hvert møde at have et refleksionspunkt eller et tema for mødet. NL foreslog, at der etableres en liste, som kan suppleres med nye emner løbende. Forslag til dagsordenen skal sendes til KSL.
JL bad om at få et punkt på dagsordenen om ph.d.-studerendes valg af forskningsprogram og sygemelding. Emnet diskuteres under punkt 8.
Derefter blev dagsordenen godkendt.

2.

Publiceringsprofil
Forskningsudvalget efterlyste på mødet i august på baggrund af diskussion af
rapporten ”Arts forskning og videnudveksling i tal 2012” nedbrudte tal for, at der
kan arbejdes strategisk med publicering på instituttet. På den baggrund er der
udarbejdet en matrix for videnskabelige artikler, som skal give et bedre overblik
på institutniveau.
Der var generel tilfredshed med matrixen, dog blev der på en række områder stillet spørgsmål ved resultaterne. Det blev aftalt, at der sker en kvalitetssikring af
tallene, og at FPL melder ind i forhold til fornemmelse af områder, hvor tallene
ikke er retvisende.
Da der i PURE er en række tekniske spidsfindigheder i forhold til at registrere artikler, blev det aftalt, at forskningsprogramlederne får udtræk til gennemsyn –
ikke med henblik på en egentlig validering, men for at finde mulige fejlkilder, inden der tages kontakt til den enkelte forsker for at sikre en opdatering af oplys-
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ningerne i PURE. Det vil ske i januar.
3.

Mål for forskning nationalt og internationalt
Generel diskussion af ”Diskussionsoplæg: Hvad rører sig – europæiske og nationale mål” og af, hvordan de mål, der arbejdes hen i mod både på europæisk og
nationalt plan, har indflydelse på den form for forskning, der efterspørges i forbindelse med ansøgninger til blandt andet EU, nationale midler og danske fonde.
NL oplyste, at Anne Marie Paahus deltager i det tværgående forskningsbånd på
AU, hvor der er mulighed for at danne samarbejder på tværs af hovedområder.
Hvis der i forskningsprogrammerne er idéer til projekter, hvor det vil være oplagt at arbejde på tværs, eller hvor der kan være brug for netværksdannelsen, vil
det være nyttigt at tage direkte kontakt til Anne Marie Paahus.
NL og KSL vurderer, at teksten til Horizon 2020 er så godt som færdigformuleret, og at det derfor kan give god mening at tage udgangspunkt i den i de kommende drøftelser.

4.

Forskningstilsyn
Siden 1994 har det tidligere humanistiske fakultet regelmæssigt gennemført toårige forskningstilsyn. Det sidste forskningstilsyn blev udført i foråret 2011 for
årene 2009-2010. Alle institutter forventes fremover at udføre toårigt forskningstilsyn.
Næste forskningstilsyn finder sted i foråret 2013 for 2011-2012.
På mødet blev forslag til proces for forskningstilsyn på IÆK diskuteret, og det
blev besluttet, at FPL vil blive inddraget i forskningstilsynet i forbindelse med
opfølgning på tilsynets resultater. Er der forskere, som ikke lever op til kravene,
vil der blive indgået aftaler, som skal overholdes i næste instans. Hidtil har dette
i alle de tilfælde, NL har været involveret i, vist sig at være muligt.
I begyndelsen af januar vil der gå besked ud på IÆK, så alle forskere kan få opdateret deres PURE-profiler. Der vil blive lavet en rapport for aktiviteter og en for
forskningspublikationer.

5.

Økonomi – forskningsprogrammernes råderum
Forskningsprogrammerne har et fælles budget/en fælles pulje. Forskningsprogramlederne har på den ene side prokura til at bevilge penge til gæsteforskere,
mindre studieture etc. uden at høre forskningsudvalget og på den anden side
”pligt” til at runde Forskningsudvalget ved større udskrivninger.
For at bevare et overblik over forbruget skal dispositioner på over 5000 kr. i
forskningsprogrammerne meldes til KSL.
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På mødet fik forskningsprogrammet ”Medialitet, materialitet, æstetisk betydning” grønt lys til budget for internatophold i 2013.
6.

Kommunikation
Forskningsprogrammet ”Sprog, kognition og læring i en mangesproget verden”
fik på sidste møde i Forskningsudvalget lov til at ændre navn til ”Sprogvidenskabeligt forskningsprogram” på mødet 22. oktober 2012. Med den ændring blev
der fra andre programmer ytret ønske om også at fortage navneændring for
blandt andet at opretholde tydelige ekstern profil, være bedre dækkende for programmernes indhold etc. Ad diskussionen blev det tydeligt, at der er argumenter
der både taler for og imod navneændringer. NL konkluderede, at der er grund til
at tage en overordnet diskussion af forskningsprogrammernes navne ud fra en
helhedsbetragtning, og at eventuelle navneforandringer først gennemføres efter
en sådan drøftelse. Dette blev accepteret.

7.

Rekruttering af ph.d.er
Udveksling af erfaringer i forhold til rekruttering af ph.d.-studerende er udskudt
til næste møde i Forskningsudvalget. I forhold til ph.d.-studerendes valg af
forskningsprogrammer blev forskningsuddannelsesprogramlederne bedt om at
sørge for, at nye ph.d.-studerende bliver informeret om, at de skal tilknyttes et
forskningsprogram. Normalt er det mest oplagt at blive tilknyttet samme program som ens hovedvejleder, men der kan evt. i nogle tilfælde være grunde til at
afvige fra dette. Diskussion vedrørende sygesamtaler for ph.d.-studerende bliver
programsat på mødet mellem forskningsprogram- og uddannelsesledere først i
det nye år.
SV beder Johnny Laursen om, at forskningsprogrammerne bliver en del af den
fælles intro, ligesom de vil blive nævnt på de mindre informationsmøder. HKB
informerer Kirsten Frandsen om ønsket.

8.

Spidsmus
NL holder MUS med forskningsprogramlederne først i det nye år.

9.

Forskermobilitet
Fakultetets strategiudspil fra 2013 og frem lægger op til øget international gennemslagskraft af den forskning, der udføres på Arts, herunder en øget forskermobilitet.
Link til strategipapir om tilknytning af eksterne forskere på MIÆK:
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraade
r/Arts/DAC_Forskning/Notat_strategi_for_tilknytning_af_eksterne_forskere_
04.12.2.pdf
(brugernavn: dac / kodeord:dac 123)
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I den forbindelse skal forskermobiliteten registreres, da tallene skal indberettes
til AU i tal i marts 2013.
Forskningsprogrammerne skal fremadrettet sende oplysninger om forskermobilitet dvs. indrejsende og udrejsende gæsteforsker, adjungeret besøg, erasmusaftaler, øvrige (mobiliteten skal registreres for en uge til og med et år). Det er op til
det enkelte program, hvordan de organiserer sig ift. indsendelse af oplysninger
til KSL.
10. Meddelelser
På mødet 18. februar 2013 er følgende dagsordensat:
- Diskussion af strategiske ph.d.-stipendier samt rekruttering af ph.d.studerende.
- Besøg af Melanie Büscher, Styrelsen for forskning og innovation
- Evt. besøg af Center for Kultur og Læring (DCL).
Udvalgets medlemmer opfordres samtidig til at sende forslag til dagsordensemner til KSL.

