Opsummering af indsatser – Forskning
Indsats

Aktiviteter

Aktører

1.1

Hovedaktivitet 1: Etablering af forskningsgrupper som organisatoriske
enheder, forankret i institutterne.
- Delopgave 1: Organisering i forskningsgrupper
- Delopgave 2: Udarbejdelse af profil/strategi for de enkelte
forskningsgrupper herunder tidsfastsatte handleplaner for publicerings- og
ansøgningsindsats (se hovedaktivitet 2, delopgave 2 og hovedaktivitet 3,
delopgave 2)
- Delopgave 3: Sikring af de rette forskningslederkompetencer

Institutledere
Forskningsgruppeledere
Forskere

AAU øger den
forskningsmæssige
gennemslagskraft på den
nationale og internationale
arena. Det sker bl.a. ved at
øge andelen af bidrag til
anerkendte og
velrenommerede
Hovedaktivitet 2: Fokuseret publiceringsindsats
publikationer og ved at
- Delopgaver 1: Identificering af mest anerkendte og velrenommerede
hjemtage flere prestigefyldte
internationale publiceringskanaler inden for hver forskningsgruppes eget
bevillinger.
forskningsmiljø
- Delopgave 2: Udarbejdelse af tidsfastsatte handleplaner for
publiceringsindsatsen
Hovedaktivitet 3: Øgning af hjemtagelse af prestigefyldte bevilliger
- Delopgaver 1: Identificering af de mest prestigefyldte bevilliger inden for
hvert forskningsmiljø
- Delopgave 2: Udarbejdelse af tidsfastsatte handleplaner for
ansøgningsindsatsen

1. april 2016

Forskningsgruppeledere
Forskere
VBN-redaktionen

Forskningsgruppeledere
Forskere
Forskningsstøtteenheden

Opsummering af indsatser – Forskning
Indsats

Aktiviteter

Aktører

1.2

Hovedaktivitet 1: Styrkelse af proces for ansøgning af ekstern finansiering
- Delopgave 1: Fastlæggelse af en overordnet definition af prestigefyldte
bevillinger
- Delopgave 2: Udarbejdelse af handleplaner for ansøgningsindsatsen (se
indsats 1.1, hovedaktivitet 3, delopgave 2)
- Delopgave 3: Behovsanalyse af forskernes ønsker for administrativ support i
forbindelse med søgning og formidling af prestigefyldte bevilliger.
- Delopgave 3: Gennemførelse af et pilotprojekt omhandlende kritik af
ansøgninger til prestigefyldte bevillinger fra fagfæller
- Delopgave 4: Indgåelse af overordnede aftaler med konsulentbureau(er)
- Delopgave 5: Etablering af system for overblik over indsendte ansøgninger

Forskningsstøtteenheden
Forskningsgruppeledere Forskere
Institutledere
Dekaner/SBi direktør

Hovedaktivitet 2: Sikring af ledelsesmæssigt råderum
- Delopgave 1: Sikring af arbejdsmiljø, tid og midler hos forskerne til at søge
eksterne midler og gennemføre hjemtagne projekter
- Delopgave 2: Frigørelse af institutmidler og fakultetsmidler der kan lette
medfinansieringsbyrden

Institutledere,
Forskningsgruppeledere

Hovedaktivitet 3: Etablering af governance struktur for professionalisering af
AAU´s forsknings- og innovationsstrategiske beslutninger
- Delopgave 1: Etablering af et strategisk forsknings- og innovationsråd på
AAU
- Delopgave 2: Etablering af tværfaglige AAU forsknings- og innovationsfora

Direktionsansvarlig
Forskningsstøtteenheden (koordinerende
part)
Prodekaner for forskning
Udvalgte institutledere, udvalgte forskere
AAU medlemmer af danske forskningsråd,
referencegrupper og advisory group
Dekaner/ SBi direktør
Institutledere
Forskningsgruppeledere

Til at understøtte
forskningen og arbejdet med
at hjemtage flere
prestigefyldte bevillinger
iværksættes en målrettet
forskningsstøtteindsats.
Indsatsen involverer bl.a. et
skærpet blik for
forskningsmiljøernes
potentiale, udvikling
og kapacitet, og det sikres,
at forskerne får støtte fra
administrative
medarbejdere igennem
ansøgningsproces og
projektperiode.
Forskningsstøtteindsatsen
suppleres med
interessevaretagelse i de
fora, hvor rammevilkår og
calls formuleres.

Hovedaktivitet 4: Sikring af relevante alliancer med industri og universiteter
som understøtter hjemtagelsen af flere prestigefyldte bevillinger
- Delopgave 1: Kvalitativ vurdering af institutternes eksisterende alliancer
- Delopgave 2: Etablering af yderligere alliancer med industri og universiteter
1. april 2016

Opsummering af indsatser – Forskning

Indsats

Aktiviteter

Aktører

1.3

Hovedaktivitet 1: Talentplejeprogram for adjunkt og ”unge lektorer”
- Delopgave 1: Allokering af midler/ressourcer til talentplejeprogram
- Delopgave 2: Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og identificering af
udvælgelseskriterier
- Delopgave 3: Identifikations- og selektionsproces af kandidater til
talentplejeprogram
- Delopgave 4: Endelig udvælgelse af deltagere til talentplejeprogram
- Delopgave 5: Evt. gentagelse af processen i 2017 og 2018

Direktion
Dekaner/SBi direktør
Institutledere
Forskningsgruppeledere
Forskere (som forskere, vejledere og
undervisere)
Bedømmelsesudvalg bestående af udvalgte
professorer fra alle fakulteter,

Hovedaktivitet 2: Afdækning og forsat udvikling af spirende forskningsmiljøer
- Delopgave 1: Identifikation af spirende forskningsmiljøer
- Delopgave 2: Fremme af vækstbetingelser for spirende forskningsmiljøer
- Delopgave 3: Fremme af vækstbetingelser ved at skabe fora for talenter

Dekaner/ SBi direktør
Institutledere
Forskningsgruppeledere
Forskere
Direktionsansvarlig
Deltagere i talentplejeprogrammet

AAU styrker arbejdet med at
identificere og udvikle
spirende forskningstalenter
gennem en samlet
talentudviklingsindsats.
Talentudviklingsindsatsen
integreres med en løbende
afdækning af spirende
forskningsmiljøer.
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Indsats

Aktiviteter

Aktører

2.1

Hovedaktivitet 1: Etablering af 4-5 tværvidenskabelige forskningsområder
- Delopgave 1: Allokering af midler/ressourcer til tværvidenskabelige
projekter
- Delopgave 2: Nedsættelse af bedømmelsesudvalg og identificering af
udvælgelseskriterier
- Delopgave 3: Identifikations- og selektionsproces af projektideer herunder
dannelse af konsortier med inddragelse af forskningsmiljøer på tværs af AAU
- Delopgave 4: Endelig udvælgelse af tværvidenskabelige forskningsområder
- Delopgave 5: Igangsættelse og gennemførelse af projekter
- Delopgave 6: Evaluering og evt. forlængelse af projektperiode

Rektor
Direktion
Dekaner/ SBi direktør
Bedømmelsesudvalg bestående af udvalgte
professorer fra alle fakulteter,
Forskere /forskningsgrupper
Projektledere (forskere)
Projektdeltagere (forskere)

AAU styrker den
helhedsorienterede
forskning og udvikler nye
styrkepositioner indenfor
områder, hvor der er et
uudnyttet potentiale for
samarbejde mellem vores
monofaglige
forskningsmiljøer. Det sker
ved at igangsætte 3-5
tværvidenskabelige
forskningsprojekter med
deltagere fra
forskningsmiljøer på tværs
af universitetets
hovedområder.
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