
 

 

 

Forskningsudvalgsmøde mandag d. 16. marts 2009 kl. 14.00-16.00. 
 
 
Tilstede: Kristoffer Damgaard (KD), Jørgen Delman (JD), Kerstin Eksell (KE), Esther Fihl (EF), 
Yoichi Nagashima (YN), Jens Nørgård-Sørensen (JNS), Catharina Raudvere (CR), Erik 
Reenberg Sand (ERN), Jakob Skovgaard-Petersen (JSP), Krzysztof Stala (KS), Ingolf Thuesen 
(IT), Søren Thuesen (ST), Charlott Hoffmann Jensen (CHJ, Referent). Under sidste punkt 
desuden Birgitte Schepelern Johansen. 
Fraværende: Rasmus Elling, Jørgen Bæk Simonsen, Margit Warburg. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Centre på ToRS 
4. Afrapportering af kontraktmål 
5. Evt. 
6. Det strategiske Forskningsråd 

 
 
1.  Godkendelse af dagsorden: 
IT bød Jørgen Delman velkommen i udvalget, som er indtrådt i kraft af professorat i kinesisk. 
Det betyder at Denise Gimpel har ønsket at udtræde. 
Forskningens Dag på ToRS indsat som nyt punkt på dagsordenen (nyt pkt. 5), herefter blev 
dagsorden godkendt. 
 
 
2. Meddelelser: 
 

• Status på CURIS indtastninger: Iflg. Fakultetets registreringer ligger vi i top med 
publikationer, men det vides endnu ikke hvordan det udmøntes økonomisk. 
Forskerservice registrering af indtastninger følger FI’s bibliometrimodel. 2007 var et 
dårligt år for CURIS indtastninger. Der vil være periodiske udsving som man ikke altid 
kan tage højde for, men vi er blevet bedre til at forstå systemet. Bl.a. er publikationer 
af adjungerede professorer også kommet med. Bibliometri-modellen og revision af 
denne blev diskuteret. 

• Ph.d. området: Oversigten over ph.d.’ ere blev sendt ud med dagsorden. Tak for 
kommentarer og tilføjelser. Status er 11 færdige ph.d. kandidater i 2008. Det samme 
forventes for 2009. Fremover forventes ca. 10 pr. år, hvilket passer med instituttets 
kontraktmål. 
Der er valgt en fast formand for ph.d. udvalget for de næste tre år: Kirsten Thisted. De 
resterende medlemmer af det nyligt nedsatte udvalg er: Catharina Raudvere, Jakob 
Skovgaard-Petersen, Niels Erik Rosenfeldt og Cynthia Chou. Med 5 medlemmer sikres 
habilitetsproblemer og arbejdsmængden for den enkelte formindskes. Forslag at 
medlemmer af udvalget skal vælges for en periode med løbende udskiftning. Det kan 
give rationaliseringsgevinster ved gengangere i ansøgerfeltet. Skal diskuteres i FU 
næste gang. 
FU skal fortsat lave opslag om globaliseringsmidler. Forslag at det næste gang bliver 
mere snævert defineret, hvilket gør det nemmere at sende ud i fagmiljøerne. 
Der indkaldes til et frokostmøde med alle ph.d. studerende og ledelsen inden 
sommeren. 



Tildeling af både hoved- og bivejleder til alle samt fordele og ulemper herved blev 
diskuteret. 
Fakultetet har indført en bonus ordning med 6 mdrs ansættelse for de kandidater der 
færdiggør en ph.d. indenfor 3 år og 3 mdr. 
To nye stipendietyper er indført: mobilitetsstipendier og samarbejdsstipendier. 
Koordineres af Mette Thunø. 

• Nye regler for bevillinger til MSO professorater. Fremover skal halvdelen af lønnen 
betales af eksterne midler og ikke som i dag differencen mellem lektor og professorløn. 
Hvis dette ikke er tilfældet skal stillingen i opslag. 

• Forskerservice og forløbet omkring ansøgninger til FKK 1. marts. Efter aftale med Jane 
Engelund, Lykke Ditlevsen og Forskerservice overgik den hidtidige praksis med 
budgetlægning fra ToRS regnskabsmedarbejdere til Fakultetet. Forløbet var 
problematisk med manglende kommunikation mellem ansøgere og fakultetet. Forløbet 
evalueres på fakultetets næste FU møde. 
Forskerservice laver konference service. Kommentar: bør være en central KU opgave. 

 
 
3. Centre på ToRS: 
Bl.a. på grund af bevillingssystemet samles forskningen i klynger og netværk med tendens til 
centerdannelser. Det er nemmere at indhente bevillinger til centerdannelser end til individuelle 
ansøgninger. Et center er en bevilling på over 5 mill. kr. i FKK sammenhæng. 
På ToRS er to nye centre: Kim Ryholt: Canon and Identity samt Jakob Skovgaard-Petersen: 
Center for den Nye Islamiske Offentlighed. Desuden har Davids Fond bevilget midler til et nyt 
center i Islamisk Arkæologi under ledelse af Alan Walmsley. 
Centerdannelser har betydning for strukturering af nye KUA. Den fysiske struktur og placering 
skal gennemtænkes. 
ToRS skal have uddannet flere medarbejdere til at være forskningsledere. Evt. kan lovende 
adjunkter tilbydes kurser. 
Centerdannelser og definition af centre bør tages op på Forskningens Dag. 
 
 
4. Afrapportering af kontraktmål: 
 
Forskningsstrategirapport fremsendt i november 2008. Afrapportering af kontraktmål for 2008 
er sendt til fakultetet 1. april. Dette har kun givet anledning til få justeringer i kontrakten: 

• P.g.a at det er svært at tiltrække erhvervsph.d.’ere nedsættes kontraktmålet fra 4 til 3 i 
perioden (frem til 2012). 

• Omkring udenlandske ph.d.’ere ændres formulering fra 3 udenlandske ph.d. studerende 
til mindst 3 grundet udsigt til flere gennem centre nævnt ovenfor. 

• Uddeling af tre skolarstipendier årligt nedjusteres til 1-2, da fakultetet har indført 
bonusordning for færdige ph.d. kandidater. Skal primært bruges til særligt lovende 
kandidater til at skrive ph.d. ansøgninger. 

Skolarstipendieordningen skal gøres mere bredt kendt på ToRS, når ordningen er faldet på 
plads. Fremover vil vejledere/ professorer kunne sende forslag om kandidater til ledelsen. 
Uddeling sker gennem det lille forskningsudvalg. 
 
 
5. Forskningens dag: 
 
Forslag om afholdelse af Forskningens dag på ToRS i efteråret 2009 for alle VIP’er i stil med 
Kolle-Kolle institutseminar. Programindhold forslag: 

• Internationalisering, bl.a. oplæg ved Jan-Ulrich Sobisch om Erasmus programmer samt 
strategi for internationalisering og Erasmus ordninger. 

• Præsentation af nye centre ved centerledere. 



• Præsentere nye initiativer for at høre om der er andre med samme interesser mhp at 
opbygge nye netværk og forberede centeransøgninger/ centerdannelser. 

• Orientering om mulighed for projektansøgninger fra dem der har erfaring fra den anden 
side af bordet (IT om FKK, EF om Strategiske forskningsråd o.a.). 

 
 
6. Evt.: 
 

• ST: nye regler for tildeling af Forskningsrådsmidler giver større pres på midlerne da der 
vil være mindre medfinansiering. Max. 10 % medfinansiering. Ansøgere må godt tilbyde 
mere, men det må ikke tages med i vurderingen af ansøgningen. Desuden er overhead 
steget til 40 %. 

• Forslag til næste møde: hjemmeside opdatering. 
• Næste møde i juni 2009, hvor Mette Thunø inviteres. 

 
 
7. Det Strategiske Forskningsråd: 
 
Oplæg ved Esther Fihl om Det strategiske Forskningsråds ansøgningsrunde i 2009. Forskellige 
ansøgningsfrister for de forskellige temaer. 
Temaerne er defineret af politikerne. I 2007 blev de inspirerede af hæftet ”Forsk 2015” som 
bl.a. betød at kulturforståelse kom med som tema. 
Bestyrelsen udpeger komitemedlemmer for hvert tema. Komiteerne eksisterer sålænge der 
uddeles midler under det pågældende tema. 
Der er to ansøgningsfaser: ca. halvdelen af fase 1 ansøgningerne bliver bedt om at indsende 
ansøgning til fase 2. Succesraten for fase 1 ansøgninger var hhv. 17 % i 2006, 25 % i 2007 og 
17 % i 2008. 
Der gives kun til kollektive projekter/ centre, ikke under 10 mill. til hvert projekt, som typisk 
løber over 4-6 år. Ca. halvdelen af de midler der uddeles går til ph.d. og post.doc ansættelser. 
Uddeler midler til Strategiske forskningscentre, - forskningsalliancer og - forskningsprojekter. 
Forskningsalliancer kan eksempelvis være at opbygge samarbejde med udenlandske 
institutioner. 
Det strategiske Forskningsråd vurderer ansøgningerne efter tre overordnede kriterier: 
Relevans, effekt og forskningshøjde. For de to første vurderes blandt andet de eksterne 
samarbejdspartnere der er med i ansøgningen. 
Nyhedsbrev fra FI’s hjemmeside man kan tilmelde sig. Her offentliggøres alle frister, opslag 
etc. 
Procedure og formalia ligner Grundforskningsfonden. En god idé at søge begge og 
efterfølgende gå efter EU midler. 
 
Mødet slut 16.10. 


