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Opstartsmøde: Fakultetets forskningsudvalg 
 

Tirsdag den 15. september 2015 kl. 14.30-16.30 

 

Sted: 

Aarhus Universitet 

Bygning 1525, lokale 626 

Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 

 

 

  

 

 

Dagsorden:   

 

1. Velkommen og præsentationsrunde v. Mogens Nielsen  

(5 min.) 

 

(Bilag: 1.a. kommissorium for fakultetets forskningsudvalg og 1.b. medlemsliste)  

 

2. Kort nyt fra fakultetet v. Mogens Nielsen og Jes Madsen (10 min.) 

Der er udarbejdet en kort liste over meddelelser og en liste over aktuelle calls til 

udvalgets orientering.  

 

(Bilag 2: meddelelsesliste) 

 

3. Intensivering af samarbejdet med private fonde v. Mogens Nielsen  

(20 min.) 

Der ønskes en drøftelse af en intensivering af samarbejdet med de private fonde 

på AU. 

  

(Bilag: 3.a sagsfremstilling, 3.b notat omkring private fondsmidler, 3.c: skabelon 

for projektbeskrivelser)  

 
4. AUFF-bevilling til ST: mobilitetsstipendier v. Jes Madsen (20 min.) 

Det er i dekanatet besluttet, at fakultetets forskningsudvalg får til opgave at be-

slutte proces og kriterier for udmøntning samt prioritering af ansøgere til AUFF-

bevilling på 2,1 mio. kr. til mobilitetsstipendier.  

(Bilag: 4.a sagsfremstilling og 4.b AUFF-bevillingsskrivelse) 

 
5. AUFF-bevilling til ST: ”ekstrapuljen” v. Jes Madsen (20 min.) 

Det er i dekanatet besluttet, at fakultetets forskningsudvalg får til opgave at prio-

ritere 500.000 kr. af de af AUFF bevilligede ekstrapulje-midler. Fakultetets er-

hvervsudvalg får til opgave at prioritere de resterende 500.000 kr.  
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Der ønskes en åben drøftelse af hvilke formål og aktiviteter midlerne skal anven-

des til understøttelse af.  

  

(Bilag 5: AUFF-bevillingsskrivelse) 

 

6. Lab book – et nyt data management-system på ST v. Ebbe Sloth Andersen 

(15 min.) 

I henhold til regelsættet for ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet 

har universitetet ansvar for at stille faciliteter til rådighed i relation til opbevaring 

af primært materiale og afledte data. Primært materiale, protokoller, noter, data 

mv. skal opbevares i 5 år efter afslutning. Det er på den baggrund planen at ud-

brede systemet lab book til hele fakultetet. 

 

7. Marie Curie Master Class på ST v. Jakob D. Sørensen, Forskningsstøtteen-

heden (15 min.) 

På KU har man i de seneste år haft øget fokus på at tiltrække udenlandske for-

skertalenter via 2-årige Marie Curie Fellowships bl.a. gennem afholdelse af Marie 

Curie master class for potentielle ansøgere. Med udgangspunkt i et kort oplæg 

omkring erfaringerne fra KU ønskes en drøftelse af perspektiver for et lignende 

initiativ på ST.  

 

På baggrund af drøftelserne opfordres medlemmerne til at drøfte et muligt fælles 

ST-initiativ i regi af deres lokale forskningsudvalg og med deres institutledelser.  

 
8. Eventuelt (15 min.) 

 


