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Ad.  1. Godkendelse af dagsorden og referat  
NCN orienterede om, at rækkefølgen på dagsordenspunkterne er ændret i forhold til 
den udsendte dagsorden, således at pkt. 5: Status på Horizon 2020 rykkes op som det 
første egentlige dagsordenspunkt og pkt. 3. økonomi behandles som det sidste punkt.  
 
Udkast til referat fra il-mødet den 22. november 2013 blev godkendt. NCN henviste 
til mail fra Sanne Dolmer vedr. ReApp hvoraf det fremgår, at det er aftalt, at det er 
projektøkonomerne der er ansvarlige for at indtastning sker. Software er udviklet så-
ledes, at det er let for de VIP’ere der selv ønsker at bruge det at benytte redskabet – 
her vil projektøkonomen så validere. For VIP’er der ikke selv ønsker at arbejde med 
programmet, er det projektøkonomen der gør det hele, naturligvis baseret på input 
fra VIP’en. Dvs. det sikres, at data indtastes korrekt. Det er vigtigt, at tallene er kor-
rekte – dels hvad angår hvad der er søgt, dels hvad angår inddækningen.  
 
Ad.2. Status på Horizon 2010 ved repræsentanter fra Forskningsstøtte-
enheden (FSE) 
NCN bød velkommen til Anya Bjørn Vinstrup (ABV) og Karen Mathissen (KM) som 
vil give en kort status på Horizon 2020 og orientere om:  
 Status på kald i 2014 og 2015 
 Status for arbejdet i AU ekspertgrupperne 

 
Slides blev uddelt og er efterfølgende udsendt. Endvidere er udsendt Excel-filen: 
H2020 WP overview 2014 – 2015. Det bemærkes, at sidstnævnte er baseret på klad-
der og ikke de endelige programmer, hvorfor den skal læses med forbehold. 
 
ABV og KM orienterede om en ny portal: Research and Innovation Participant Portal 
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal) som forventes at blive et meget 
brugbart redskab med gode søgefunktioner. 
 
De første Horizon 2020 opslag forventes offentliggjort den 11. december 2013.  
 
Der er planlagt følgende møder i AU ekspertgrupperne: 
Health seminar den 9. december 2013 
Energy Seminar den 11. december 2013 
 
I forhold til information om interne arrangementer omkring Horizon 2020 blev det 
drøftet, om FSE skal sende information per mail til il-lederne. Der var enighed om, at 
forskerne selv skal være opsøgende. Il-lederne vil opfordre deres medarbejdere til at 
holde sig orienteret på relevante hjemmesider. 

 
 
 
 
 
 



 
 

    

Side 3/8 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 ABV og KM understregede, at Forskningsstøtteenheden meget gerne vil hjælpe både 
institutlederne og de enkelte forskere, så det sikres, at forskerne søger de EU midler 
der sættes fri den 11. december 2013. Det er vigtigt, at forskerne har deres netværk 
klar allerede nu også i forhold til kommende ansøgningsrunder i 2015 og 2016. 
Det er helt centralt, at forskerne bliver evaluatorer, deltager i paneler, netværk og 
workshops og søger ind som eksperter. På den måde sikre AU sig også vigtigt insider 
information. Et højt engagement blandt forskerne er nødvendigt og det er ikke en 
uoverskuelig opgave. Der er rigtig mange penge i spil og derfor er det også vigtigt at 
eventuelle muligheder for at påvirke kommende calls udnyttes. 
 
Den 15. januar 2014 afholdes der informationsmøde om Excellence - fokus på the Eu-
ropean Research Council (ERC) og Marie Sklodowska - Curie Actions (MSCA). Mødet 
er målrettet potentielle ansøgere til ERC og MSCA programmerne under Horizon 
2020. Informationsmødet er arrangeret i samarbejde med EuroCenter under Styrel-
sen for Forskning og Innovation og Aarhus Universitet. 
 
Ad.3. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. on-line undervisning ved Thomas 
Toftegaard  
Thomas Toftegaard (TST) gav en kort en status på arbejdsgruppens arbejde. Slides er 
efterfølgende udsendt. 
 
Hovedkonklusioner fra arbejdsgruppen: 
 Der er et stigende pres udefra til at få digitalisering ind i undervisningen som 

følge af: 
- Forventninger hos kommende studerende. 
- Nye muligheder for at udvikle undervisningen. 
- Del at AU strategi. 
- Blackboard på AU skal erstatte AULA og campusnet. Pt. igangsat på BSS 

men forventes udbredt til hele AU. 
 On line undervisning på ST i dag: Calculus-projekt 

- Alle studerende på ST skal have calculus. Målet er at få et system der går 
det lettere at håndtere 1.200 studerende hver gang både i forhold til un-
dervisning og eksamen. 

- Fra næste år regner NON med, at undervisningen i calculus sker ved fore-
læsningsvideoer som den studerende ser hjemme suppleret med 
hold/gruppedrøftelser hvor der er VIP undervisere til rådighed. 

- De fag hvor det giver mening – fag som ikke forudsætter undervisning i 
lab. - er der skabt mulighed for at bevæge sig væk fra at køre forelæsnin-
ger. Får betydning for anvendelsen af auditorier og lignende undervis-
ningslokaler. 

- NON tilføjede, at Institut for Matematik har fået hjælp fra ST’s Science 
Medialab – mere info på cse.au.dk. ST’s Science Medialab er er en del af 
CSE og ledes af Mikkel Godsk. 
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 MOOC on-line kurser. Fjernundervisning rettet mod at mange tager samme 
kursus. Ofte er det gratis at deltage. Deltagerne får efterfølgende et bevis. 
- PÅ AU-niveau drøftes det, hvordan AU skal forholde sig til MOOC. Afven-

ter pt. uni.led. beslutning. 
- Er det en trussel? Det er globalt og hvis beviserne får samme status som 

beviser fra de anerkendte universiteter, kan det udgøre en trussel, da det 
appellere til en bred målgruppe. 

- Hvis AU ikke går med, kommer vi så til at fremstå som et gammelt og stø-
vet universitet? 

- Økonomiske overvejelser – det er dyrt at udvikle. 
- Valg af platform. Der er flere platforme i spil bl.a. Coursera eller edX 

hvorfor det er nødvendigt at undersøge vilkårerne nærmere. 
 

Hovedsynspunkter i den fælles drøftelse: 
 I stedet for at betragte MOOC som en trussel bør det bruges konstruktivt fx i 

forbindelse med:  
- efteruddannelse af medarbejdere i store industrivirksomheder. En stor 

del af undervisningen tages på nettet og de skal alene være få timer på 
AU. Samme overvejelser i forhold til efteruddannelse af gymnaielærere. 

- Rekruttering af studerende. Udvikle kurser som er rettet mod gymnasier. 
- Platform til strategiske samarbejder. Fx udvikling af mindre kurser som i 

dag betyder stor belastning for de enkelte udbydere. Nye undervisnings-
former kan sikre høj kvalitet og samtidig virke ressourcebesparende.  

- Opdyrke niche områder som henvender sig til studerende i hele landet. 
- Udvikle kurser som kan løse overgangsproblemer og dermed sikre at flere 

studerende kommer igennem. (Fremdriftsreformen). 
 I forhold til de økonomiske overvejelser skal vi ikke alene fokusere på, at det 

er dyrt at udvikle for der vil også være penge at spare. Det er fx ressourcekræ-
vende at dublere undervisning. 

 Giver fantastiske nye muligheder som bør tænkes ind i forhold til den eksiste-
rende undervisningsportefølje. Kolosalt potentiale med mange muligheder. 

 Nye undervisningsformer skal tænkes ind i forbindelse med kommende an-
sættelser så det nye unge lag af medarbejdere motiveres. 

 Fysik og Computer Science har begge erfaringer som kan deles med de øvrige 
il-ledere. 

 
Det blev konkluderet, at arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde og at der på et kom-
mende IL-møde afsættes 45 – 60 minutter til dels korte indlæg fra egne rækker samt 
et lidt længere indlæg ved en ekstern oplægsholder med erfaring omkring MOOC mv. 
TVM skal orientere institutlederne om den præcise status i forhold til hvilke initiati-
ver institutterne må igangsætte.  
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Ad.4. Opfølgning på den rullende to-do liste  
NCN gennemgik de enkelte to-do punkter og orienterede kort om status: 
 
Scientific computing: 
Det er stadig uklart hvad der er besluttet ved seneste møde i DEIC. Dekansekretaria-
tet rykker for svar. 
 
Drøftelse af forbruget på eksterne midler: 
Afventer fortsat datagrundlag. 
 
Institutlederne udtrykte frustration over, at de fortsat ikke har de økonomiske red-
skaber, de har brug for. Det er ikke en holdbart, at ST udvikler egne løsninger, og det 
virker ikke til at der er en plan for, hvordan problemet løses. Projektøkonomerne gør 
hvad de kan. Der var enighed om fortsat at sætte fokus på problemet både i forhold til 
uni.led og møder i Økonomi-Kontaktudvalget hvor der deltager repræsentanter fra 
institutlederne 
 
Overhead/bevillinger til det tidligere DMU/DJF: 
Afventer afklaring. Dekansekretariatet har rykket for svar. 
 
Præcisering af procedurer for forhandlinger om kontrakter i relation til 
større bevillinger: 
Done. Der er udarbejdet og besluttet en proces for DG-centre. Der kommer en ny 
proces når vi kender Danmarks Innovationsfonds virkemidler. 
 
Der var bred enighed om, at tilbuddet om hjælp til gennemlæsning af ansøgninger fra 
dekanatet i forbindelse med den seneste ansøgningsrunde til Grundforskningsfonden 
har fungeret fint og er blevet taget godt imod blandt forskerne. 
 
Muligheder for etablering af barselsfond: 
NCN efterlyst en afklaring af institutledernes holdning til etablering af en barsels-
fond, da der har været divergerende udmeldinger på tidligere møder. Der var enighed 
om, ikke at gå videre med forslaget om etablering af en barselsfond.  
 
Særlig overgangsordning for ansatte: 
Der er ganske få personer på den tidligere udarbejdede liste over de forskere, som 
blev overvejet ifm en særlig overgangsordning og hvis ansættelse udløber i perioden 
2013 – 2015. HR-partnere tager kontakt til de 4 relevante institutledere (Bio, MOL, 
ANIS og FOOD). 
 
Strategi:  
Behandles på dagens IL-møde.  
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Stillingsstruktur 2013, ST politik for VIP karriereveje og Tenure Track:  
NCN bemærkede, at ST politik for VIP karriereveje skal behandles og endeligt god-
kendes af FSU på det næste FSU møde som afholdes den 15. januar 2014. Det bety-
der, at der først kan informeres på institutterne om Stillingsstruktur 2013, Tenure 
Track og VIP karriereveje ultimo januar. Der vil blive udarbejdet slides af HR-ST til 
brug for institutledernes orientering på institutterne. 
 
KPI: 
Frist for institutternes indmeldelse af 3-6 institutspecifikke KPI’er – samt forventede 
måltal for disse og de fælles KPI’er - er udskudt frem til den 9. januar 2014.   
 
Forandringsledelse: 
AU har forskere der er eksperter på det felt. NCN orienterede om, at han har inviteret 
professor Finn Frandsen leder af Department of Business Communication, BSS til at 
komme til il-mødet den 18. december sammen med en kollega og holde oplæg. 
 
Ad.5. Strategi – ST handleplaner 2013 
NCN orienterede om, at i forlængelse af bestyrelsens godkendelse af en samlet strate-
gi for Aarhus Universitet med underliggende fakultets- og institutstrategier aftaltes 
det på ledelsesseminaret på Sandbjerg Gods i august hvilke emner universitet, fakul-
teter og institutterne skulle fokuserer på i 2014. På den baggrund blev institutterne 
anmodet om at udfylde deres planer for indsatser i 2014 i forhold til en den skabelon 
som universitetsledelsen forventedes at godkende. Institutterne havde svarfrist til fa-
kultetet d. 1. november 2013. NCN kvitterede for institutledernes indsats og pointe-
rede at der er bragt mange gode initiativer i spil. 
 
Dekansekretariatet har uddraget institutternes planlagte handlinger og indsatser fra 
institutsvarerne og samlet dem i vedlagte bilag. Strategiske målsætninger og fokus-
områder er ikke medtaget i samlearket.  Derudover er tilføjet overordnede fakultets-
handleplaner.  
 
Bilaget giver et overblik over hvilke handlinger institutterne vil tage næste år. Som 
det fremgår dækker institutternes indmeldinger samlet set stort set alle de forskellige 
indsatsområder. En del af handleplanerne og indsatserne kan dække/ dækker flere 
strategiske prioriteringer, men er normalt kun medtaget et sted i samlearket af hen-
syn til den overordnede overskuelighed. Indsatsen bliver derfor bredere dækkende. 
Det er godt at have fået dette overblik, og det kan bruges til en god dialog om institut-
ternes opfølgning på strategien fremadrettet. 
 
Handleplanerne har været behandlet på to dekanatsmøder ligesom forslag til fakul-
tetsindsatser har været drøftet på Akademisk Råds møde d. 27. november. 
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På baggrund af de samlede handleplaner vil der til brug for STs aflevering til universi-
tetsledelsen og bestyrelsen blive udarbejdet et mere overskueligt resume. Resumeet 
vil blive sendt til institutlederne til orientering. 
 
Ad. 6. Nyt fra prodekanerne  

a. Rammeaftaler ved Kurt Nielsen (KNI) 
KNI orienterede om, at rammeaftalen med Fødevareministeriet stort set er i mål og at 
aftalen er kommet i hus uden de helt store tværslag. I forhold til forhandlingen af 
rammeaftalen med Miljøministeriet pågår der fortsat forhandlinger men aftalen for-
ventes lukket i løbet af december måned.  
 

b. Højteknologifonden opslag 2014 ved Mogens Nielsen (MN) 
MN spurgte til om der er behov for at der laves et ST arrangement med fokus på, 
hvordan forskerne laver bedre ansøgninger til Højteknologifonden og Det Strategiske 
Forskningsråd. Deadline for ansøgninger til Højteknologifonden er den 14. januar 
2014. Der var tilslutning til, at dekansekretariatet arrangere et møde hvor relevante 
forskere fra hvert institut inviteres og hvor der vil være plads til erfaringsudveksling 
mellem bevillingsgivere og bevillingshavere og hvor der vil være mulighed for at drøf-
te medfinansiering. 
 
MN orienterede endvidere om Danske universiteters samlede indstilling af medlem-
mer til faggrupperne under den bibliometriske forskningsindikator for det teknisk-
naturvidenskabelige område. Indstillingerne skal godkendes i Uddannelsesministeri-
et, hvilket dog normalt er en formalitet. Indstillingerne sendes til Il-lederne til orien-
tering. 

 
Ad. 7. Meddelelser 
De enkelte meddelelsespunkter er alle beskrevet i bilag. Der var ikke yderligere be-
mærkninger. 
 
Ad. 8. Økonomi  
8.a. Besparelse 
NCN orienterede om, at der frem til jul vil være individuelle budget drøftelser med 
institut og centerlederne hvor udfordringerne i forhold til budget 2014 drøftes.  
 
8.b. Den videre proces  
NCN orienterede om, at han har afholdt møde med næstformanden for FSU på ST 
Olav W. Bertelsen, hvor den videre proces blev drøftet. Der var enighed om, at der 
skal afholdes et ekstra ordinært FSU møde den 19. december 2013. FSU har planlagt 
ordinært møde d. 15. januar 2014. 
 
På mødet var der endvidere enighed om, at det er vigtigt, at der i processen er åben-
hed omkring de udfordringer vi står overfor både i forhold til inddækning og bespa-
relser. Der skal være åbenhed i processen, således at der ikke opstår myter som ikke 
har hold i virkeligheden. Sådanne rygter skal undgås. 
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8.c. Erfaringer fra besparelsesrunder  
Punktet blev udskudt til il-mødet den 18. december 2013. 
 
Ad.9. Eventuelt 
Det blev besluttet, at håndtering af indtægtsdækket virksomhed skal behandles på et 
af de kommende il-møder. 
 
 


