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Deltagere: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK),  
Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Niels O. Nygaard (NON), Klaus Lønne Ingvartsen  
(KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen (CSJ), Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW) 
Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Thomas S. Toftegaard (TST), Lars H. Andersen (LHA),  
Kurt Nielsen (KNI Jes Madsen (JESM), Søren Keiding (SK), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL),  
Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS). 
Afbud: Lars Birkedal (LB) og Niels Halberg (NH 
Gæster: Jan Mousing, Kristian Bennetsen og Martin Hjort Jensen (Pkt. 4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAGSORDEN 
1.  Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2.  Opfølgning: 
      a. To-do listen (bilag) 

        3.  Nyt fra medlemmer  
    
Strategiske punkter: 
Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 
4. Nye kommercialiserings aktiviteter v. KNI   
     Indlæg v. Jan Mousing, Kristian Bennetsen og  
     Martin Hjort Jensen 
5. Tematiske Centre  
a. Status  
6. Økonomi – inddækning  
7. Flere kvinder i forskning (bilag)    
8. Karriereklar v. FB 
9. Fremtidens uddannelser v. STLL v. Jens Bennedsen  

        10. Undervisningslokaler v. Kim Kusk Mortensen (bilag) 
        11. Studiemiljøundersøgelsen 

12. PURE v. Gitte Gjøde  
13. Øget fundraising  
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
14. Meddelelser 
15. Eventuelt 
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1.  Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 15. marts 2017 blev godkendt. 
 
2.  Opfølgning: 
      a. To-do listen (bilag) 
JESM orienterede om at der er kommet et nyt punkt på efter forslag fra TST: 
Kultur: Fejring af successeer. (Erfaringsudveksling omkring håndtering af fejringer  
på institutterne af fx teams).  
 
3.  Nyt fra medlemmer  
NCN redegjorde for et nyt koncept for ST’s sommerfest 2017.  Tilslutningen har været  
vigende de seneste år og derfor arbejdes der med at prøve et helt nyt koncept i år.  
Fakultetsledelsen tilsluttede sig det nye koncept og at festen afvikles i august.  
 
MW gjorde opmærksom på den proces der, initieret af sikkerhedshensyn, er igangsat om-
kring udskiftning af computere der er mere end 4 år gamle. Det får økonomiske betydning 
for institutterne, da det formentligt drejer som mange computere. Det blev besluttet, at 
emnet behandles på fakultetsledelsesmødet d. 27. april, hvor it-supportchef Knud Møller 
deltager.  
 
NCN uddelte Universitetsledelsens strategiopfølgning 2016 til orientering til fakultetsle 
delsen. Der bliver en egentlig behandling og gennemgang på et senere fakultetsledelses 
møde. 
 
NCN nævnte, at han får et stigende antal henvendelser fra forskere der ønsker fakultets-
tilskud til instrumenter, brug af udenlandske faciliteter, dækning af konferencer mv. NCN 
understregede, at henvendelse af denne karakter bør gå igennem institutlederen. Det er 
institutlederen der skal vurdere om anmodningen har interesse for fællesskabet og skal 
prioriteres af de fælles ST midler, skal dækkes af instituttet selv eller af den enkelte fonds-
haver. Der var i fakultetsledelsen enighed om i så høj grad som muligt at sikre, at de fælles 
strategiske midler går til ting alle institutterne har fælles interesse i. 
 
NCN gjorde opmærksom på, at der en begrænset pulje til aflønning af medarbejdere i løn-
ramme 38. Der er pt. 3-4 ledige pladser og alle institut- og centerledere blev derfor opfor-
dret til at indsende forslag til stærke kandidater 
 
LHA orienterede om, at IFA har afviklet en alumnedag med stor succes. Der var stor til-
slutning. Instituttets kandidater får i dag også job i mange store virksomheder som bl.a.  
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Danske Bank, Terma, Kamstrup mv. Programmet for dagen var start med morgenmad i 
kantinen og herefter faglige foredrag af fysikere ansat i forskellige firmaer. LHA pointe-
rede, at indtrykket er, at deltagerne var begejstrede både for indholdet men også for at 
møde hinanden. Fakultetsledelsen bemærkede, at det er væsentligt, at ST arbejder videre 
ift. alumner. 
 
4. Nye kommercialiserings aktiviteter v. KNI  
Indlæg v. Jan Mousing (JM), Kristian Bennetsen (KB) og Martin Hjort Jensen (MHJ) 
 
KNI indledte punktet med on kort intro. Fakultetet har netop underskrevet en samar-
bejdsaftale med skotske JB Equity samt ansat Jan Mousing som er tidligere Seges-direk-
tør. JB Equity er et selskab fra Edinburgh stiftet af 2 danskere Kristian Bennetsen og 
Martin H. Jensen som begge har erfaring med at etablere virksomheder inden for fødeva-
reområdet i samarbejde med universiteter, og  også har et stærkt netværk blandt potenti-
elle investorer. 
 
Baggrunden for samarbejdet er, at ST’s talenter og stærke forskning på landbrugs-, miljø- 
og fødevareområdet skal mere i spil og arbejdet med at identificere teknologier, der kan 
kommercialiseres, skal styrkes markant. De første forretningsmuligheder skal nu identifi-
ceres. 
 
JM orienterede om, at konceptet er igangsat 1. april 2017. Konceptet er, at få markedsført 
og modnet teknologier fra ST forskerne som ikke allerede er afskrevet til anden side. 
 
JM understreged,e at det er et initiativ som skal være til gav for institutter, forskere og 
studerende på ST. Det skal øge engagementet, økonomien og institutternes muligheder 
for at innovere, og det skal ikke mindst øge kontakten til og samarbejdet med private virk-
somheder.  
 
Der er blandt virksomheder et behov for at kunne arbejde direkte  med forskerne. ST rå-
der i dag over meget IP som ikke bliver udnyttet. Universitetet er ikke klar over al den IP 
den råder over. Det er det samarbejdet skal være med til at synliggøre. Målet er, at få ST’s 
talenter og stærke forskning mere i spil i forhold til virksomhedernes innovationsproces-
ser. ST har meget forskning inden for det grønne område, der gemmer på et stort forret-
ningspotentiale. Det potentiale skal nu udnyttes.  
 
JM understregede, at det nye initiativ ikke bliver en konkurrent i forhold til det forsk-
ningssamarbejde institutterne har med virksomheder i dag. Det nye initiativ skal tværti-
mod skal supplere det der allerede foregår på institutterne. 
 
JBE Equity får kontor i Foulum, mens JM primære arbejdsplads bliver Roskilde 
 
KB redegjorde nærmere for JB Equity. Firmaet som består af 7 partnere og hører hjemme  
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i Edinburgh, men arbejder globalt indenfor landbrugs- og fødevaresektoren. Sammen  
med Edinburgh University har de etableret Roslin Technologies. 
 
KB signalerede klart, at det nye initiativ er “100% add-on”. Projektet går ikke ud på  
fundraising af normale kanaler, og det kompromitterer dermed ikke aftaler forskerne  
ellers ville indgå. Det komplementerer det arbejde der allerede gøres og tilbyder som  
noget nyt tilgang til investorer, som et tilbud til dem der måtte være interesserede.  
Det er således rent ”add on” og det er ikke en konkurrence på den bane, hvor forskerne  
allerede er. 
 
JBE Equity er med i samarbejdet for at komplimentere og skabe merværdi for institut-
terne og deres forskere. Det nye initiativ på ST skal øge muligheden for at føre forskernes 
ideer ud i det private erhvervsliv. JBE Equity har fokus på produktet der kan komme ud 
til slutbrugerne og kommer med risikovillig kapital og commercial support mens universi-
tetet kommer med IP. 
 
Timeline og mile stones: 
Fase 1: Hvad foregår der af gode ting – hvad er der af IP’er der kan arbejdes videre med? 
=> April – juni 2017 
Fase 2: Når IP’er er shortlistet – hvad er det vi forventer, vi kan kommercialisere? => 
Aug – jan 2018 
Fase 3: Fund raise og legal drafting => jan – marts 2018 
Fase 4: Closing and Incorporation => april - juni 2018 
 
Hensigten er, at den videre proces skal være meget dynamisk. Der bliver medarbejdermø-
der og en til en møder med forskergrupper.KB opfordrede til, at der tages kontakt til KB 
og MHJ som meget gerne deltager i ”kaffemøder” med forskerne. 
 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 Det kan overvejes at der laves en IP bank 
 Hvordan er samspillet mellem JB Equity og TTO? => TTO og JB Equity samt JM 

har været i dialog og er enige om, at der skal være et tæt samarbejde.   
 Pt. er det med fokus på det grønne område, men tankerne/ideerne kan også bru-

ges på andre områder. 
 Institutterne på ST skal være tættere på og med i beslutningsprocesserne. Det 

skal gennemtænkes for det er helt afgørende. 
 Det er et afprøvet koncept som vil skabe værdi og give de unge mennesker mulig-

hed for at realisere drømmen om at kommercialisere. 
 Vigtigt at der nu er mulighed for kapital bagved. Det at få initiativet løbet i gang 

på institutterne er dog ikke helt trivielt. Der er mange ”dårlige historier” i baga-
gen, så hvis det skal kick startes, så skal der laves noget mellem forskerne og JM, 
KB og MHJ.  
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MHJ afsluttede med at bemærke, at kommunikation er altafgørende. Det er ikke en nem 
målsætning at gennemføre og der vil komme ”bump” på vejen. 
 
5. Tematiske Centre  
a. Status 
NCN orienterede om, at der i løbet af den kommende tid på baggrund af en stærk indsats 
fra mange af institut- og centerlederne kan lanceres den første vifte af tematiske centre 
der skal synliggøre ST markant på den nationale og internationale bane.  
 
Der bliver en officiel åbning i forbindelse ved åbningen af hvert center og teamleder for 
ST-Kommunikation Anne Mette Siemhjælper med udarbejdelse af pressemeddelelse.  
 
6. Økonomi – inddækning  
Fakultetsledelsen besluttede, at inddækning håndteres af det enkelte institut. Det er den 
enkelte institutleders ansvar at budgetterne holdes herunder sikring af nødvendig ind-
dækning. 
 
NCN gjorde opmærksom på, at ny Økonomimodel har været behandlet i Fakultetets sam-
arbejdsudvalg (FSU) og i Akademisk Råd (AR). FSU har afsluttet behandlingen mens 
Akademisk Råd ønsker et opfølgende møde. 
 
NCN redegjorde for at der på baggrund af ØR-1 2017 indmeldinger vil være 7 mio. kr. eks-
tra til ledelsespuljen. NCN foreslog, at de penge bruges nu, og at de bruges på bygninger.  
Formålet med alle investeringerne er, at gøre fakultetets økonomi sundere på den lange 
bane, da det vil generere et positivt resultat for fakultetet. Fakultetsledelsen godkendte 
opdateringen af dispositioner for anvendelsen af ledelsespuljen i 2017. 
 
7.  Flere kvinder i forskning (bilag)    
Sidste år vedtog AU en handleplan for flere kvinder i forskning og alle institutter/in-
stitutlignende centre har opstillet handleplaner for at få flere kvinder i forskningen. 
ST er nu blevet bedt om at gøre status på planerne. Fakultetet er blevet bedt at give en 
samlet tilbagemelding på handleplanerne for flere kvinder i forskningen.  
 
NCN understregede, at tilbagemeldingerne fra institutterne viser, at selvom handle-
planerne først blev besluttet i oktober, er der flere positive tilbagemeldinger, særligt 
fx i forhold til ny-ansættelser af kvinder. Der er en generel stigning af kvinder blandt 
de nyansatte. Således er andelen af kvinder blandt de nyansatte steget fra 33%(227) i 
2014 til 37% (291) i 2016. Særligt ses stigningen i adjunktgruppen hvor andelen af de 
nyansatte kvinder er større end andel af de nyansatte mænd (15 nyansatte kvinder og 
13 nyansatte mænd). Selvom der samlet set ikke er sket ændring i kønsfordelingen 
blandt de ansatte VIP fra 2014 til 2016, ser det med ændringerne blandt de nyansatte 
ud til at ST går med små skridt i retning af flere kvinder i forskningen. 
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Fakultetsledelsen tilsluttede sig det skitserede forslag til svar fra ST.  
 
8. Karriereklar v. FB 
FB redegjorde for at det overordnede formål med den strategiske satsning er at gøre  
dimittenderne yderligere karriereklar og dermed understøtte en bedre overgang fra  
uddannelse til job. De overordnede kategorier for indsatsen er: 
 Tydeliggørelse af karriereperspektivet ved rekruttering og studiestart  
 Aktiviteter i samspil med aftagere under studiet 

- En bedre inddragelse af eksterne interessenter i uddannelseskvalitetsar-
bejdet.  

- Et øget samarbejde med arbejdsmarkedet om specifikke uddannelsesele-
menter 

 Forbedring af de studerendes indsigt i opnåede kompetencer 
 

Institutterne på ST er blevet spurgt til eksisterende typer af erhvervssamarbejde.  
Kortlægningen bruges til at få information om, hvor kan vi gøre noget på tværs af ST. 
Undersøgelsen viser, at der foregår meget på de enkelte uddannelser. Initiativerne 
kan inddeles i 6 forskellige kategorier: 
 Projektforløb i samarbejde med erhvervslivet 
 Inddragelse af gæsteforelæsere og alumner i undervisningen 
 Karrierearrangementer, fx i form af karrieremesser og netværksarrangemen-

ter med virksomheder. 
 Mentorordning for diplomingeniørstuderende 
 Labs hvor de studerende arbejder med projekter fra erhvervslivet 
 Case competitions 

 
NCN bemærkede, at der er mange forskellige initiativer. Målet er, at de bedste initia-
tiver skal sprede sig til andre institutter. Spørgsmålet er hvordan det gøres i praksis. 
 
Fakultetsledelsen bemærkede: 
 De enkelte tiltag skal være forankret på uddannelserne for at give mening og 

meget af det skal være studenterdrevent 
 Der er behov for vidensudveksling. Det arbejde der allerede er lavet skal ud-

nyttes. Kan Studienævnet evt. koordinerende? 
 Det er vigtigt at være helt skarp på hvad der er formålet med karriereklar. 

 
Fakultetsledelsen besluttede, at der skal udarbejdes et katalog over de eksisterende 
typer af erhvervssamarbejder på ST. 
 
9.  Fremtidens uddannelser v. STLL v. Jens Bennedsen (JB)  
JB satte fokus på undervisningsudvikling og fremtidens undervisningsformer med 
udgangspunkt i: 
 Hvordan bliver rollen for underviseren? 
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 Undervisnings arenaen? Skal de fysiske rammer tænkes anerledes? 
 Teknologi i undervisningen 
 Faciliteter 

 
JB pointerede at faktum er at ST har stor diversitet i sit uddannelses- og kursusudbud. 
Der er store bachelorkurser med mage studerende og der er omvendt kandidatkurser hvor 
der alene er få studerende.  
 
Black Board er den teknologi der bruges i læringsplatformen på ST. Black Board bliver 
primært brugt til distribution af materiale. Black bord bliver ikke brugt ret meget til dia-
log, samarbejde mv. Forklaringen er ifølge JB, at værktøjerne virker, men værktøjerne er 
ikke særlig brugervenlige. Der er undervisere på ST der bruger andre værktøjer som dog 
ikke er en del af ST’s læringsplatform. 
 
Hvad er det for ”trends” der kommer fremadrettet indenfor undervisning? 

 Bud fra universitetsverden: I 2030 vil der ikke være undervisere det vil være 
overtaget af kunstig intelligens.Det skal derfor overvejes om ST fortsat have en 
VIP til at undervise eller om vi vil automatisere undervisningen? Skal vi bruge vo-
res VIP ressourcer til at understøtte den dybere læring. Der vil komme ting som 
kan støtte vores undervisning – ikke nødvendigvis erstatte vore undervisere. 

 Ift. undervisningslokaler skal der etableres mere levende ”class room”. Der skal 
være fysiske muligheder for samarbejde. De studerende sidder ikke på rækker 
men i grupper. De studerendes samarbejde kommer i fokus. Der er fortsat en un-
derviser til stede. Det er derfor relevant at overveje, hvordan laver vi skaber mere 
dynamiske undervisningsrum, som sikre aktiv undervisning?  

 Underviserne skal i højere grad være ”learning activity designer” i stedet for ”con-
tent presenter”. Vi skal overveje hvordan det sker? Kemi bruger de unge undervi-
sere som inspiration for kolleger ift., hvordan de bruger aktiv læring. 

 Digitalisering gør det muligt at lave individuelle læringsstier for den enkelte stu-
derende. Den studentercentrede læring med mere individualiseret undervisning 
bliver en mulighed. 

 
10. Undervisningslokaler v. Kim Kusk Mortensen  (KKM) (bilag) 
Uddannelseschef KKM redegjorde for udnyttelsen af undervisningslokaler på ST og satte 
fokus på, hvordan ST kan sikre en mere optimal udnyttelse af undervisningslokalerne 
fremadrettet. KKM pointerede, at nye undervisningsaktiviteter og strategiske satsninger 
på AU lægger et øget pres på undervisningsfaciliteterne ved ST.   
 
KKM redegjorde nærmere for, at der er gennemført en analyse af udnyttelsen af undervis- 
ningslokaler generelt, baseret på registreringer i de to planlægningssystemer, der 
anvendes ved ST. Analysen viser at ikke alle undervisningslokaler anvendes lige effektivt,  
nogle typer bruges relativt lidt, mens der er stort pres på andre. Undervisningslokaler på  
ST anvendes - ud over til undervisning i nogen udstrækning også til institutaktiviteter,  
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rekrutteringsaktiviteter mm. Disse aktiviteter registreres ikke generelt i planlægnings- 
systemerne, hvilket vanskeliggør overblikket over reservekapaciteten.  
 
KKM pointerede, at undervisningslokaler er en fælles ST ressource. Hvis anvendelsen af  
undervisningslokalerne skal optimeres, kræver det, at øvrige aktiviteter på vige for under-
visning. 
 
Fakultetsledelsen godkendte følgende hovedprincip for undervisningslokaler:  

 Undervisningslokaler er en fælles ST resurse og kategoriseres kun som undervis-
ningslokale hvis lokalets primære og dominerende funktion er undervisning. 

 
Fakultetsledelsen godkendte at optimal lokaleudnyttelse sikres ud fra flg. principper: 

 I forbindelse med udnyttelse af undervisningslokaler har undervisning altid før-
steprioritet, hvilket må medføre at øvrige aktiviteter må vente eller vige for un-
dervisningsplanlægningen. Det forudsættes, at en meget stor andel af undervis-
ningsaktiviteterne vil kunne lægges i fast skema, således tidspunkter for under-
visning ligger fast.  

 Institutter med reservekapacitet på undervisningslokaler – især på undervis-
ningslaboratorier – skal stille disse til rådighed for uddannelser/kurser fra andre 
institutter. Anvendelse af disse laboratorier skal samtidigt stramt respektere reg-
ler og aftaler, der er givet af værtsinstituttet. 

 Alle undervisningslokaler skal fremgå af Exchange-kalenderen (Outlook), og al 
anvendelse af disse lokaler skal bookes/registreres i dette system. 

 Undervisning, der er afhængig af undervisningsfaciliteter med begrænset kapaci-
tet, kan placeres udenfor normal arbejdstid – også i weekender. Dette skal aftales 
i god tid og med respekt for de medarbejdere, der skal indgå i denne undervis-
ning. 

 ENG/studieadministrationen tilrettelægger undervisningsplanen synkront med 
ASE, således det er muligt at afholde fælles lokalefordelingsmøde/r. Hvis der 
mangler lokalekapacitet, færdiggøres den endelige ASE/ENG plan først efter der 
er fundet reservekapacitet.  

 
Fakultetsledelsen efterlyste tilsvarende principper for anvendelse af apparatur.  
 
11. Studiemiljøundersøgelsen  
FBO orienterede om at Studiemiljøundersøgelsen er offentliggjort og skal drøftes ude i 
alle undervisningsudvalgene på ST. 
 
De vigtigste konklusioner er: 

 Fortsat høj trivsel  
 Det gode fysiske studiemiljø på campusuniversitetet  
 Stærk stress er stigende  
 Konkurrencementalitet og hård tone  
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Tallene viser, at ensomhed og stress er koblet, og at stress i forbindelse med eksamen er  
høj. Det er vigtigt, at fagmiljøerne drøfter resultaterne. ST skal sætte ind på de områder,  
hvor der kan synes at være et problem. 
 
FBO har lavet en analyse af tallene der viser, at der er uddannelser der opføre sig ens fx 
både civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne. Spørgsmålene bundter sig også, så-
ledes at forstå, at der er grupper af spørgsmål som cirka måler det samme.  
NCN bemærkede, at det er en interessant analyse og opfordrede til, at de uddannelser der 
gruppere sig ens taler sammen og bruger hinandens erfaringer. 
 
Fakultetsledelsen spurgte til, hvordan resultatet af Studiemiljøundersøgelsen er sammen 
lignet med den nationale undersøgelse Uddannelseszoom?  
FBO svarede at to undersøgelser er meget parallelle på universitetsniveau, men spørgs-
målet er, hvordan det er på institutniveau. Hvis Uddannelseszoom giver det overordnede 
billede skal Studiemiljøundersøgelsen bruges til at dykke et spadestik dybere ned. 
 
12.  PURE v. Gitte Gjøde (GG) 
På sidste fakultetsledelsesmøde orienterede NCN om registreringer i PURE og den ind-
sats der har været på ST (institutter og biblioteket) ift. at få flere publikationer registreret 
i PURE. Det blev i den forbindelse nævnt, at der er behov for at få set nærmere på proces-
serne ift. PURE og får dem detaljeret beskrevet. 
 
GG gav en orientering. Biblioteket har importeret fra Web of Science og Scopus. GG un-
derstregede, at importen dog ikke er fuldstændig, og derfor alene skal ses som en hjælp, 
men understregede, at det er institutterne der er ansvarlige for, at alt bliver registreret. 
 
GG opfordrede til, at alle institutter og centre fortsat skal registrere publikationer fra 2016 
– der bliver ikke lukket og biblioteket sidder og validere. GG gjorde opmærksom på, at 
Biblioteket kan trække nye lister over registrerede publikationer og sende til institut- og 
centerlederne hvis der er behov for det. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der er en 
tidsmæssig forskydning mellem udgivelsen og registreringen i Web of Science og Scopus. 
 
Biblioteket har undersøgt hvad der kan gøres fremadrettet for at undgå lignende situatio-
ner fremadrettet. Der bliver iværksat følgende initiativer:  

 Der udarbejdes et specifikt årshjul med angivelse af hvornår de forskellige opga-
ver ligger og hvem der skal gøre hvad. 

 Pt. køre biblioteket import på 7 institutter. GG understregede, at Biblioteket 
gerne vil gøre det for resten af institutterne, da det er en lettelse ift. at skulle regi-
strerer publikationer. 

 Det bliver undersøgt om der kan der hentes mere ind ved at søge på forsker id. 
 Når der kommer nye medarbejdere på institutterne der skal registrere i PURE ar-

bejdes der på, at der fremadrettet blive holdt kurser for dem. 
 Alle institutter skal indtil 1. juni 2017 fortsætte med at registrere og biblioteket 

fortsætter med at validere. 
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NCN pointerede, at det er vigtigt at der udarbejdes et detaljeret årshjul og takkede Biblio-
teket for godt og konstruktivt arbejde. 
 
CSJ oplyste, at ENVS har gode erfaringer med at have ansat en studentermedhjælper der 
hjælper de forskere der ikke får registreret. 
 
13.  Øget fundraising  
SRK orienterede om, at data i ReAp følges og analyseres. I fundinglandskabet er der en 
fødekæde – de unge forskere skal have en lille bevilling og senere en større bevilling for at 
komme dertil, at de senere opnår, at få de helt store bevillinger. Det er derfor helt afgø-
rende, at de unge forskere ST ansætter er gode til at skaffe funding. I forbindelse med re-
kruttering er det derfor en vigtig pointe, at være opmærksom på de unge forskere der får 
funding.  
 
FSE har lavet en oversigt over aktiviteterne på ST fordelt på institutter. Bilag blev uddelt. 
Data er baseret på ReAp analyser. SRK pointerede, at det er tankevækkende, at vækstlaget 
(de unge forskere) faktisk er den gruppe der proformer bedst allerede nu.    
 
SRK nævnte, at ST er i gang med at forberede hjælpeprocesser i forhold til ERC. 
 
14. Meddelelser 
Der var ingen meddelelsespunkter. 
 
15. Eventuelt 
NCN orienterede om, at han planlægger at komme rundt på institutterne og orientere 
medarbejderne om de strategiske satsninger mv der pt. er i gang på ST. Der skal samtidig 
være tid til spørgsmål og til at NCN kan lytte til medarbejderne. Fakultetsledelsen bak-
kede op om forslaget. 
 
Fakultetsledelsen havde en kort drøftelse af, at visse fonde giver tillæg til ST’s medarbej-
dere. Det kan betyde, at vores forskere så alene søger disse fonde. Det er derfor at fore-
trække, at fondene ikke blander sig i fakultetets lønpolitik. 
 
 


