
Referat af ToRS forskningsudvalgsmøde  
 

Mødeleder: Margit Warburg (MW) 

Referent: Kristoffer Damgaard (KD) 

Tilstede: Yoichi Nagashima (YN), Søren Thuesen (ST), Erik Reenberg Sand (ERS), Jørgen Delman (JD), Jens 

Nørgård (JN), Krzysztof Stala (KS), Kerstin Eksell (KE), Kristoffer Damgaard (KD) 

 

Dagsorden for FU møde fredag d. 10. september kl. 13-15: 

 Meddelelser 

 Strategiske ph.d. opslag  

 Forskningens Dag 4. november 2010: Hovedemne: Internationalisering, ideer til program 

 Formulering af ToRS’ høringssvar vedr. Fakultetets Forskningsstrategi 

 Evt. 

 

1. Meddelelser 

MW: 5 nye ph.d. stipendiater ved ToRS + 1 nye klimastipendiat som starter 1. Februar 2011 

MW: Rasmus Elling har færdiggjort phd og er udtrådt af FU. Han erstattes af Laura Schütze 

MW: Forespørgsel på interesse for at indtræde som mentor for en overbygningsstuderende udenfor eget 

fag som ønsker forskerkarriere. Medfører 5-7 årlige møder. Henvendelse til Charlott. 

Forudsætningerne skal uddybes; der forslås at man henvender sig til nyligt pensionerede VIP; forslag om 

potentiel mulighed for at beholde kontor og dermed tilknytning til KU.  

MW: Ny fra Akademisk Råd. 5 andre institutter på humaniora har timebank hvor der registreres overtid af 

timer. Kæmpe overarbejdspukkel på alle 5 institutter, ingen penge til betaling. ToRS registrerer ikke timer 

central på den måde, men samme problem er åbenlyst. 

YN: På ToRS trækkes der blot på forskningstid. Dvs. overtid går ud over forskning. 

 

2. Strategiske Phd opslag 

Det er blevet forslået at vi beholder sidste års globaliseringsopslag med mindre modifikationer. 

JD: Slet evt institutionelt tilhørsforhold; ’individual’ slettes foran ’identities’ med henlbik på bredere appeal. 

KE: Ordet linguistics skal beholdes, slet evt. identities. 



YN: Vurderingsudvalget oplevede at identitetsbegrebet anvendes bredt i ansøgningerne. 

KS: Udtrykket ’outside western Europe’ bør fjernes. 

ST: Enig med KS. Problematisk med ’outside west Europe og North America’ 

MW: Drop ’ individual’ og tilføj evt ’modern world’; derudover rettes the project should til could, og der 

tilføjes ’ but not necessarily limited to’. Desuden droppes institutionelt tilhørsforhold. 

ERS: Andre inst vil evt ikke droppe tilhørsforholdet, men det er ok da ansøgninger sendes videre til 

passende institutter. 

MW: Sidste gang globaliseringstipendier anvendes. Der diskuteres nye strategiske emner til jul. 

 

3. Forskningens dag (forslag til tematikker) 

Generel enighed om at middag bør tilføjes programmet 

MW: Ingolf/Morten om resultaterne af turen til Kina/Korea 

JD: Formand for internationaliseringsudvalget. Der gås op i studenterudveksling, Master classes, forskning 

på højt internationalt niveau, og mulige samarbejdsaftaler med andre universiteter om MA programmer 

ERS: Muligheder og strategier for søgning af internationale puljer 

MW: oplæg om EU / ESF ansøgninger 

ST: Ja, evt. på basis af egen erfaring 

JD: Forskningsnetværk 

ST: Det at pleje personlige professionelle kontakter. Hvordan etableres, udbygges og plejes et netværk i 

praksis. Store internationale ansøgninger uden netværk kommer ikke igennem. 

MW: Gruppearbjde om hvordan netværk dyrkes – ikke et oplæg. 

ESR: Publiceringstrategier 

JD: Hvor bevæger publikationsmetoder sig hen? Havd sker der med open source? Og hvordan forholder vi 

os til det? 

MW: For mange gode artikelr i antologier fordi man skylder. Perlerne ryger i her og ikke nær så meget i 

journals. 

JN: Journals cirkuleres MEGET bedre end antologier, men der kunne jo evt laves antologi aftaler med 

journals (f.eks. temanumre). Gratis og omfattende distribution. 

 



4. Fakultetets forskningsstrategi 

JD: Dette er IKKE en forskningsstrategi, men en forskningsstøttestrategi! Institutter laver 

forskningsstrategier, ikke fakultetet. Institutter nærmest ikke nævnt i fakultetets skrivelse. 

ST: Forslag om at forholde os til steder hvor institutter er nævnt. Bl.a. ideen om en database med oplagte 

VIP-ansøgere / forsknings- og netværksledere. 

JN: Dette bør ikke være fortroligt, afspejler mærkelig struktur. 

Kort diskussion af bestillingsopgaver, men dette bør diskuteres som separat punkt på kommende møde. 

JD: Forslag om tematiske satsninger defineres ikke nærmere. Skrivelsen lægger op til styrkelse af 

bureaukrati, ikke forskning. Der er brug for effektiv assistance på større internationale ansøgninger. 

ST: Alle små fag vil være meget sårbare overfor fakultetets direktion af ansøgninger og forskningsformål. 

MW: Nogen gange dog rart ikke at være primær ansøger. 

JN: Som primær ansøger bør man købes fri i 6 mdr. 

ST: Institutter sætter målene for eksterne midler 

JD: Forskningsproduktion fastholdes samtidig der forventes en lineær stigning i eksterne midler. 

Centralisering uden en defineret forskningsstrategi giver kun mere bureaukrati. 

JN: Mange af strukturerne der forslås eksisterer allerede, men er ikke formaliseret 

YN: Sådan et organg skal støtte os ikke indskrænke os med bureaukratiske krav. De vasker deres hænder: 

hvis strategien er ineffektiv er kun fordi VIP ikke skaffer penge. 

JD: Så længe de eksisterende strukturer ikke kan opretholdes (f.eks. phd intro dag), bør der ikke laves nye 

strukturer som skal administreres. Der bør formuleres en forskerservice-strategi. 

MW: Hvad er forskningsincitamentet? Hvad er søge-incitamentet? Det skaber usund konkurrence mellem 

universiteter, institutter, afdelinger og individer. En altruistisk incitament strategi. Det skal være 

fordelagtigt at dele viden, erfaringer, projekter. Som det er nu kan det strukturelt set ikke betale sig for 

’senior staff’ at dele viden og erfaring med ’junior staff’. 

ST: Fungerer de tværfaglige satsninger? Skal der bruges ’seed money’ herpå? 

MW: Migrationssatningen var virkelig god og fik meget for pengene (fra rektors pulje). Der var symposier, 

kurser, publikationer osv. Satsningen nu stoppet. 

JD: Klimasatsningen gav modsatte resultat. Her mangler lederskab hvilket nok skyldes at tematikken kom 

ovenfra, hvorimod migration kom nedefra. 

ST: Nye satsningsområder skal evalueres i den afsluttende fase af defineringsprocessen. 

JD: Der mangler stadig sammenhængende forskningstid. Der indstilles til at dette emne tages op igen. 



Generel enighed med JD. 

5. Evt. 

Intet at berette. 


