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Mødedato: 3. september 2020 kl. 9-10.30
Mødested: 1540 K32
Mødeemne: Forsknings- og Erhvervsudvalget
Deltagere: Henrik Balslev (formand, HB), Angela Fago (AF), Niels Peter Revsbech
(NPR), Michael Møller Hansen (MMH), Tenna Riis (TR), Maya Jepsen (MAJ, observatør) og Louise Kæseler Poulsen (LKP, referent)

1.

Godkendelse af dagsorden
Udsendt mandag d. 31/8 – godkendt.

2.

Referat fra mødet d. 20/05 2020 og opsamling på aftaler fra sidste
møde
Referatet er lagt på Biologis medarbejderside og kan læses her. LKP har fremsendt referatet til godkendelse pr. e-mail d. 28.05.20 og har ikke modtaget nogle kommentarer
hertil. Referatet er godkendt.

3.

Status på intern review og aktuelle fundingmuligheder v. HB
Afholdte review processer 2020:
 DFF, Grøn Omstilling (deadline: 11/6) og Villum Young Investigator (deadline:
16/6)
 ERC AdvG (26/8) og Villum Investigator (2/9)
 Igangværende: Carlsberg Young Researcher Fellowship (ingen ansøgninger fra
Biologi) og DFF FP1 og FP2 (2/10 og 3/10).
Der har i foråret været afholdt individuelle pitch sessioner, og HB har kun modtaget
positiv feedback herpå. Planlægningen af individuelle møder er dog ressourcekrævende,
og man har derfor i stedet afholdt et fælles reviewmøde for alle ansøgere og reviewere i
den seneste proces. Deltagernes feedback på mødet har været positiv, og ansøgerne fik
kvalificerede kommentarer og feedback på deres ansøgningside, også fra andre sektioner end ansøgers egen.
Panelet af reviewere er blevet udvidet, så der nu kan trække på både erfarne og yngre
forskere, hvilket giver en god synergi.
MMH påpegede, at den gode dialog på tværs til det fælles reviewmøde måske udtrykker
et behov for mere faglig dialog og samarbejde på tværs af sektionerne på Biologi.
Udvalget drøftede de foreløbige erfaringer, og følgende justeringer blev besluttet:
 Der laves et årshjul over den interne review proces på Biologi. Der indkaldes i
god tid til fælles reviewmøde, så eventuelle ansøgere og reviewerpanel har datoen i kalenderen. Ansvarlig for udarbejdelse af årshjul: HB/MAJ.
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Lave en vejledning til hvad en pitch præsentation skal indeholde, således at fokus er på ansøgningen og ikke kun projektideen.
De fælles reviewmøder starter med et kort oplæg om fonden og call indhold for
at skærpe deltagernes opmærksomhed herpå.

4.

Orientering fra fakultets Forskningsudvalg v. HB
Efter fakultetsdeling d. 1. januar 2020 bibeholdte man et samlet forskningsudvalg på
tværs af NAT og TECH. HB har ikke deltaget i nogle møder siden sidst, da disse er blevet
aflyst. TECH har afholdt et møde uden NAT repræsentation, da der på daværende tidspunkt endnu ikke var udnævnt en prodekan på NAT. Der indkaldes snart til et nyt møde
i det samlede udvalg.

5.

Status på instituttets erhvervssamarbejde v. NPR
De fleste aktiviteter har ligget stille hen over sommeren pga. corona. Møder i fakultetets
erhvervsudvalg er blevet aflyst – næste møde er d. 30/9.
Der har været afholdt to møder i WATEC regi med innovationskontoret og universitetsledelsen ift. vandområdet.
WATEC planlægger et retreat for unge forskere (ph.d./postdocs) i november med fokus
på fremtiden og jobmuligheder. AU HR og repræsentanter fra virksomheder bl.a. Teknologisk Institut er inviteret. NPR foreslog, at Biologi måske kan drage nytte af erfaringerne herfra og holde et tilsvarende arrangement på tværs af instituttet. MAJ påpegede,
at det i den forbindelse er vigtigt at inddrage instituttets unge forskere i planlægningen.
AF foreslog, at man måske også kan hente inspiration fra AUs Junior Researcher Development Programme, som afholder en del workshops o.lign.
AF spurgte til muligheden for at vores ph.d. studerende kan få ECTS-point, hvis de deltager i kurser eller anden relevant aktivitet lokalt, da de pt. har svært ved at opnå point
nok. MAJ svarede hertil, at udfordringen er blevet drøftet i ledelseskredsgruppen, og
der opfordres til, at sektionerne overvejer, om de kan tilbyde relevante kurser til vores
ph.d. studerende på Biologi.
Der var i udvalget enighed om, at det vil være en god ide med en ph.d. introdag 2 gange
om året, hvor de ph.d.-studerende bl.a. kan møde deres ph.d. partner m.fl. HB tager
kontakt til Kurt Thomas Jensen, formand for ph.d. programudvalg på Biologi, herom.
HB orienterede om, at han har været til et møde om ”The Kitchen” med Lone Ryg Olsen,
erhvervsdirektør på AU. Der var i udvalget tvivl om, hvad det egentlige formål med ”The
Kitchen” er, og om instituttet eventuelt kan bruge dem ift. arrangementer.
Det blev besluttet, at NPR tager kontakt til Christian Buur, Innovationschef på AU, for
afklaring, og at emnet tages op igen på næste møde i udvalget.
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6.

Orientering om ansættelse af ny forskningsrådgiver på Biologi v. MAJ
/HB
Pr. 1. november 2020 er Maria Blach Nielsen ansat som ny forskningsrådgiver på Biologi. Forskningsrådgiveren skal bl.a. støtte instituttets forskningsinitiativer, lave formidlingsopgaver, coache og karrierevejlede yngre forskere, have overblik over calls
(ikke læse/give feedback på ansøgninger) og have et styrket samarbejde med Rikke
Märcher Rochat fra Forskningsstøtteenheden (FSE).
MMH fremhævede, at instituttets tidligere fundraiser var god til at fange tonen og udviklingen hos de forskellige fonde og spurgte, om FSE ligeledes har erfaring hermed?
MAJ svarede, at det har FSE. Den nye forskningsrådgiver vil også deltage i et AU netværk på tværs for videnskabelige koordinatorer og kunne spare og følge med i udviklingen heri.
HB foreslog, at der laves en liste over tidligere/nuværende bevillingshaverne på Biologi
ift. hvem som har erfaring med de forskellige fonde.

7.

Initiativer ift. fonde v. MAJ
Udvalget har tidligere drøftet at tage initiativ til at invitere Innovationsfonden, og på
udvalgets møde i april blev det besluttet at planlægge et besøg af fonden til efteråret
2020.
Ligeledes har Novo Nordisk Fonden styrket sin indsats inden for naturvidenskab og
teknisk videnskabelig forskning og lancerer hele tiden nye initiativer og opslag.
Udvalget drøftede muligheder, formål og rammer for et eventuel besøg fra de to fonde
og blev enigt om følgende:
Innovationsfonden
Der tilstræbes et besøg i starten af oktober. Udvalgets medlemmer spørger i sektionerne ift. hvilke emner der kan tages op på et besøg/hvad de ønsker at vide og vender
tilbage til MAJ senest d. 17/9. Lars Riis Damgaard fra Biologi har modtaget midler fra
fonden og kunne være en oplagt foredragsholder. MAJ kontakter fonden ift. besøg og
Lars Riis Damgaard.
Novo Nordisk Fonden
MAJ kontakter fonden for at høre, om de er interesseret i at komme på besøg en dag
og afholde individuelle pitch/en-til-en møde med forskerne. Besøget times med relevante opslag.

8.

Evt.
Næste møde er d. 26/10/2020 kl. 12.30.

