
Møde den: 24.11.2016, kl. 8.15-10.00 

Bygning 1261 - Frokoststuen 

Møde i Forsknings- og Talentudvalget 

 

Deltagere: Sine Agergaard, Erik Parner, Daniel Witte, Klavs Madsen, Torben Sigsgaard 

 

Afbud: Eva Bonefeld-Jørgensen 

Notat 

D A G S O R D E N 

 

1. Kommentarer til dagsordenen 

 

2.  Forskningsdag/seminar  

Forskningsdag/seminar med oplæg 2016 – Dato: 1 – 2. december på Vingsted 

Centeret. Gennemgang af det aktuelle program. Mødets formål: Markere og 

profilere instituttets forskning for medarbejderne.   

 

3. Drøftelse af forslag om MedarbejderUdviklingsSamtaler (Eva Bone-

feld-Jørgensen) 

Forslag om MUS opdeles i en MUS og en LUS (holdes mellem institutleder og 

forskningsleder). Denne model anvendes ved en række andre institutioner.  

 

4. Diabetes Center Aarhus (Klavs Madsen) 

 Der er planlagt møde den 23. november med institutledelsesgruppen med 

henblik på input til arbejdsgruppen vedrørende forskning. 

 

5.  Veluxfonden (Klavs Madsen) 

Der orienteres om prioriteringen til Veluxfonden.  

 

6.  Succeskriterier for de tværgående forskningsområder (Erik Parner) 

 

7. Næste møde 

Næste møde er den 26. januar 

 

8. Eventuelt 

 

 

 

 



Ad 1.  Ingen kommentarer 

 

Ad 2.  Forskningsdag/seminar 

Der nedsættes et panel på 4 personer til diskussionen efter foredrag af profes-

sor Ayo Wahlberg fredag formiddag. 

 

Ad 3.  Drøftelse af forslag om MedarbejderUdviklingsSamtaler (Eva Bone-

feld-Jørgensen) 

 Punktet tages med ind i den samlede pakke omkring justering af organisering 

af Instituttet. Punktet tages ikke op mere i forskningsudvalget. 

 

Ad 4.  Diabetes Center Aarhus 

Der var møde den 23. november med sektionsledere og Daniel Witte samt 

Annelli Sandbæk som sidder som instituttets repræsentanter i forsknings-

gruppen vedrørende Diabetes Center Aarhus med henblik på at give input til 

repræsentanterne.  

Områderne Forebyggelse - Epidemiologi – Patientforløb og organisation er de 

tre områder, som der skal beskrives. Opdraget er en side per område. Når be-

skrivelserne er udarbejdet sendes de rundt til institutledelsesgruppen til 

kommentarer.  

 

Ad 5.  Veluxfonden – tilbagemelding 

 Forskningsudvalget indstillede 3 ud af 5 ansøgninger til institutledelsen. 

Institutledelsen prioriterede to af de tre ansøgninger til at indsende en inte-

ressetilkendegivelse til Veluxfonden. Der er deadline til Veluxfonden den 1. 

december. De to ansøgere har fået besked. Klavs Madsen sender tilbagemel-

ding til øvrige ansøgere.  

 

Ad 6.   Succeskriterier for de tværgående forskningsområder 

Det blev diskuteret hvad succeskriterierne er for instituttets tværgående om-

råder er.  Der var enighed om, at der skal være succeskriterier, og at fondsan-

søgninger vil være et element i succeskriterierne.  

Der var enighed om at melde midler ud i god tid, og gerne i januar måned. 

Det aftales at arrangere et ekstraordinært møde i Forsknings- og Talentudval-

get medio januar med henblik på en indstilling til institutledelsesgruppen i 

slutningen af januar.  

 

Ad 7. Næste møde 

 Næste ordinære møde er den 26. januar. Der holdes et ekstraordinært møde 

medio januar jf. pkt. 6.  

 

Ad 8.  Eventuelt 

FP-leder Torben Sigsgaard orienterede om, at der er indkommet 18 ansøg-

ninger om stipendier. Heraf er 15 ansøgninger tværfaglige. Endvidere oriente-



redes om et metakurus/Summerschool om at være ph.d.-studerende i nor-

den.    

  

 Klavs orienterede om møde med universitetsledelsen.  Der var tre temaer på 

dagsordenen:  

Økonomi – overskud på AU  

 Forskningskvalitet - Hvordan kan vi være med til at få bedre forskningskvali-

tet. Dagsordensættes på næste ordinære møde i udvalget.  

Samarbejde med erhvervslivet- både kandidater karriereklar. 

 Der er fokus på ikke anvendte budgetterede midler, idet disse signalerer inak-

tivitet.  

     


