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Da NCN var forhindret i at deltage i mødet fra kl. 13.00- 15.00 blev mødet ledet af 

JESM til og med pkt. 7. 

 

 

1.  Open Acces v. Per Lindblad Johansen (BLJ)  

JESM indledte mødet med at byde velkommen til Per Lindblad Johansen, Gitte Gjøde, 

Anna Mette Morthorst, og Karen Harbo fra AU Library. Før sommerferie er det blevet 

besluttet i Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde , at PLJ skulle tage  på 

rundtur til alle fakulteterne for at præsenterer Open Acess. 

 

Anna Mette Morthorst orienterede om Open Access. Formålet med Open Access er at 

sikre synlighed af universitets forskningsresultater samt sikre videnudveksling og øget 

returværdi på investeringer i forskningen. Desuden stilles der i stigende grad krav til 

Open Access publicering i forbindelse med fx forskningsrådsbevillinger og EU bevillin-

ger. Open Access publicering kan ske på to måder enten ved en grøn eller en gylden 

Open Access. Den grønne Open Access er den, hvor forskeren selv sørger for at gøre en 

publikation tilgængelig for andre, mens den gyldne er den, hvor man betaler for at et 

forslag sikrer offentlig adgang til den pågældende publikation. Der lægges op til, at vi i 

videst muligt omfang benytter den grønne Open Access publicering. Det er en dansk 

målsætning, at der i 2017 er åben adgang til 80% af samtlige peer reviewed publikatio-

ner fra 2016. 

 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

- Der var en bekymring for om der blev lagt for meget arbejde  ud til den enkelte 

forsker 

- Der er forskel på hvordan registrering og validering sker på institutterne og der 

er ikke taget stilling til en evt. ændring af dette 

- det bør være meget simpelt for den enkelte forsker at sikre Open Access  

- et krav om Open Access må ikke indskrænke den enkelte forskers valg af publi-

ceringskanal 

-  forskere bør ikke have til opgave at vedligeholde  mere end én database., hvor-

for der bør arbejdes med at sikre PURE integrering med ORCHID 

- det bør overvejes at etablere en viden omkring hvilke formalia der er i forhold til 

de enkelte tidsskrifter og Open Access. Dette bør ikke være noget den enkelte 

forsker skal sættes sig ind i eller forhandle om. 

 

Gitte Gjøde, AU –Library-ST oplyste, at de var bevidste om behov for vejledning vedr. 

regelsæt i forhold til Open Access, og har taget fat på kompetenceudvikling af biblio-

teksmedarbejderne, så de kan yde den service. 

 

Karen Harbo orienterede om ORCHID. ORCHID (Open Researcher and Contributor) er 

et internationalt samarbejde blandt universiteter om etablering af forsker ID. Ideen er 

at hver forsker tildeles et unikt ID som følger vedkommende i hele karrieren- uanset 

navne- og jobskifte. 

 

Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger; 
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- at man ikke ønskede en egentlig udrulning af ORCHID førend der er sikret fuld 

integration til PURE, dvs. at man kan importere fra ORCHID til PURE og om-

vendt. 

 

Med ovennævnte kommentarer tilsluttede Fakultetsledelsen sig politikken for Open Ac-

cess på AU og besluttede, at man på ST ønsker en to trins proces 

 

1. Institut- og centerledere sender informationsmail vedr.  ORCHID og etablering 

af ID 

2. Når der er skabt sammenhæng med PURE, så vil der skulle ske en egentlig ud-

rulning  

 

Det blev aftalt, at Gitte Gjøde ville sende et udkast til en mail, som institut- og centerle-

derne kan udsende til deres medarbejdere vedr. ORCHID. Desuden blev det aftalt, at 

Gitte Gjøde ville udarbejde et estimat for ressourcebehovet, såfremt validering og tjek 

ifht Open Access på ST skal foretages af AU Library, ST. 

 

 

2.  Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

I relation til referat fra sidste møde  oplyste ESK, at AGRO gerne vil høre mere om det 

MUS-system som anvendes på PHYS, men at en evt. overgang tidligst vil ske næste år. 

 

MIW gjorde opmærksom på, at der var flere simple stavefejl i den engelske version af 

det nuværende MUS-system ved AU. Sekretariatet vil bringe budskabe videre til AU-

HR. 

 

 

3.  Opfølgning:  

     a. To-do listen   

Der var ingen bemærkninger. 

 

4.  Status vedr. udmøntning af strategipuljen (bilag) 

 

En status oversigt blev omdelt.   

- Synergipakker: er udmøntet, i alt 9 projekter har fået bevilling  

- Startpakker:  indtil videre tilsagn på 2 stk.  

- Instrumentfinansiering:  afventer pt udredning  

- Studenterrekrutteringspakker: ingen ansøgninger 

- Videnskabelige koordinatorer; der er pt ansat 4 videnskabelige koordinatorer, 7 

ansættelser på vej med start i perioden oktober -december 

 

 

 

 

Det blev aftalt, at der skal ske en evaluering af udmøntningen af puljen og virkemidlerne 

i 2016. Desuden gav fakultetsledelsen udtryk for ønsket om muligheden for at overføre 
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midler mellem finasår, således at der er fleksibilitet i forhold til udmøntning af strategi-

puljen. 

 

 

5.  Nyt fra prodekanerne 

     a. Udmøntning af AUFF mobilitetsstipendier  

 

Der har løbende  været drøftelser  i forbindelse med uddeling af interne strategiske pul-

jemidler om  midlerne kan/bør anvendes til at kompensere institutter og centre for, at 

de enkelte forskere/bevillingsmodtagere dedikerer tid til aktiviteterne. Senest er 

spørgsmålet rejst på fakultetets forskningsudvalg i tilknytning til uddeling af AUFF-

mobilitetsstipendier med henblik på udlandsophold/sabbaticals for forskere. Det frem-

går af bevillingsskrivelsen til mobilitetsstipendierne fra AUFF, at midlerne ”i særlige til-

fælde kan bidrage til løn”. I forhold til universitets strategiske midler er udgangspunktet 

ligeledes, at midlerne kun i begrænset omfang kan anvendes til frikøb af forskere. 

 

Inden STs forskningsudvalg udsender opslag bør holdningen til dette spørgsmål være 

afklaret.  JESM gjorde opmærksom på, at et forskningsophold for en medarbejder skal  

ses som et kompetenceløft – altså en investering i pågældende medarbejder fra institut-

tets/centerets side. Han gjorde desuden opmærksom på, at AU regler skal følges og 

midler ikke vil kunne gives til brug for huslejeindskud og udgifter til medfølgende ægte-

fælle/familie. Der blev fra flere institutledere nævnt, at det var en udfordring at skaffe 

midler til at sende medarbejdere på sabbatical. Det blev foreslået, at man fra AUFF´s 

side kunne åbne op for midler til vikardækning i forbindelse med sabbaticals. Dette lo-

vede JESM at bringe videre. 

 

Fakultetets forskningsudvalg gives besked om, at mobilitetsstipendierne skal opslås på 

ST uden mulighed for at søge om  lønkompensation.  

 

b. Carlsberg Fondets ”Sempre Ardens” forskningsprojekter v. MN 

MN gjorde opmærksom på  Carlsberg Fondets opslag af Sempre Ardens forskningspro-

jekter  med ansøgningsfristen d. 1. oktober 2015. Da der kræves en støtteerklæ-

ring/tilsagn om medfinansiering blev fakultetsledelsen anmodet om, at der rettes hen-

vendelse til dekanen på dean.scitech@au.dk senest d. 28. september 2015 såfremt der 

ønskes et støttebrev.  

 

c. Studiestartsprøve v. TVM 

TVM orienterede om den første gennemførte studiestartsprøve ved ST.  Statistik fra 

prøven er udsendt til alle institut- og centerledere af uddannelseschef Kim Kusk Mor-

tensen, ST Studier. Prøven resulterede  i  omkring 40 udmeldelser. 

 

 

 

6.  Meddelelser 

 a. Mødeplan fakultetsledelsesmøder 2016 (bilag) 

Forslag til mødeplan for fakultetsledelsesmøder i 2016 var udsendt. Der var tilslutning 

til mødeplanen, herunder også mødet i januar 2017. 

 

mailto:dean.scitech@au.dk
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I øvrigt var der tilslutning til udvidelse af mødet d. 17. december 2015, således at mødet 

starter kl. 10.00 med henblik på at få mere tid til strategidrøftelser.  

 

 

b. Høring om rådgivning og medinddragelse på universitets niveau  

JESM orienterede om, at der var blevet udsendt en høring til institutterne fra universi-

tetsledelsen omkring rådgivning og medinddragelse på universitetsniveau. Der er lagt 

op til, at høringen behandles i relevante institutfora og som minimum, at den behandles 

på et møde i institutforum. På fakultetsniveau behandles høringen på et møde i akade-

miske råd, på et FSU-møde og på et fakultetsledelsesmøde den 10. november.  

 

I høringen foreslås foreløbigt to modeller til erstatning af de tidligere fire fora knyttet til 

de fire bånd: En model med to rådgivende fora knyttet til henholdsvis uddannelsesud-

valget og udvalget for forskning og eksternt samarbejde eller en model med et rådgiven-

de forum for alle universitets kerneaktiviteter. Der lægges op til, at der bliver  

en tæt kobling til de akademiske råd herunder at medlemmer udpeges af og blandt de 

akademiske råd.  

 

Der var en indledende kort drøftelse i fakultetsledelsen. 

 

 c. ST´s  Høringssvar vedr. shortlisting (bilag) 

Fakultetsledelsen blev på sidste møde orienteret om, at et medlem af Akademisk Råd 

havde foreslået, at formanden for bedømmelsesudvalget i forbindelse med ansøgninger 

om faste stillinger skal være med i rådgivningen af institutlederen i forbindelse med 

shortlisting sammen med ansættelsesudvalget. Både Akademisk råd og fakultetsledel-

sen har tilsluttet sig dette forslag, som efterfølgende er blevet indarbejdet i ST’s endelige 

høringssvar vedrørende shortlisting. 

 

 

7. Eventuelt 

JESM gjorde opmærksom på, at AUFF havde frist for indsendelse af ansøgninger til 

starting grants d. 1. oktober. Der stilles krav om, at institutlederen skal medsende et re-

commendation letter, som skal være underskrevet af institutlederen og dekanen. Det 

blev understreget, at dekanen prioriterer at støtte ansøgninger fra personer der er ny-

ansatte på ST – altså personer der har fået en stilling hos os efter opslag og i konkurren-

ce. Med henblik på dekanens støtte blev institut- og centerlederne bedt om, at sende an-

søgninger senest mandag  d. 28. september inden kl. 12.00 til img@au.dk og 

dean.scitech@au.dk.   

 

NDH orienterede om status vedr. Administrationscenter ST.  Han oplyste, at der bliver 

implementeret en ændring i organiseringen af ph.d.-området således at studieområdet 

og ph.d.-området fusioneres. Dette kommer til at ske i forbindelse med de fysiske om-

flytninger i det administrative center. 

 

 

8. Økonomi  

 

 

mailto:img@au.dk
mailto:dean.scitech@au.dk
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NCN orienterede kort om  mulige scenarier ifht den kommende finanslov, herunder be-

tydningen af fremdriftreformen og 2% omprioriteringsbidrag. De økonomiske konse-

kvenser kan ikke fastlægges førend finanslovsforhandlingerne  er endeligt afsluttede. 

 

9. Strategi (bilag) 

 

Fakultetsledelsen drøftede  mulige  fælles strategiske satsninger. Det blev besluttet, at 

der skulle arbejdes videre med at få indkredset et mindre antal fælles strategiske sats-

ninger. Fakultetsledelsen fortsætter drøftelserne på næste fakultetsledelsesmøde.  

 

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget til den videre proces for arbejdet med strategi-

en. Planen for det videre arbejde  er således: 

 

November-december:  

I december 2015 -januar 2016 drøftes institut/center strategiplaner med dekanatet , 

hvor hver institut/centerleder indkaldes til ½ times drøftelse. 

 

Primo januar 2016: Dekanatet udsender første udkast til en samlet ST strategiplan  

 

d.14. januar 2016: Fakultetsledelsen drøfter det første udkast til ST strategiplan 

 

Medio januar: Høring om ST strategi i institutter/centre, Fakultetets sudvalg, Akade-

misk råd, FSU og FAMU. 

 

Februar: Høringsfrist 

 

15. marts 2016: Fakultetsledelsen godkender institutstrategier og ST strategiplan på 

baggrund af indkomne høringssvar 

 

 

 


