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Referat 

1. Any news on upcoming applications/projects? 

Medlemmernes projektplaner og ansøgninger siden sidst blev kort drøftet; andre an-
søgninger, som medlemmerne kendte til, blev kort gennemgået.  

 

2. How do we focus our efforts to maximize outcome? 

Det blev drøftet hvordan instituttet bedst maksimerer forskningsindsatsen. Der var 
generel enighed om, at det ikke er værd at publicere på steder, der ikke bliver citeret 
fra. Instituttet har rykket sig de sidste 10 år i forhold til at få optaget artikler i attrak-
tive tidsskrifter. 

Open source/access publicering blev drøftet som en mulighed, hvor alle kan søge in-
formation, hvilket giver god mulighed for citeringer. Der var generel enighed om, at 
det er spændende at gøre mere i det, og dette område vil udvikle sig fremover. Det 
blev bemærket, at er nødvendigt at huske at regne udgiften til open access publicering 
ind i kommende bevillingsansøgninger. 

Det blev kort drøftet, hvorvidt instituttet skal styre forskningen mere i bestemte ret-
ninger. Der blev givet to eksempler på mulige nye retninger: 

• Målrettet forskning inden for miljø/forurening, og eventuelt lave en pakke til un-
dervisning om miljøgeoscience. 

• Hydrogeologi i forhold til grundvandskemi/forurening i en kommende hydrologi-
stilling. 
 

3. Possible amendments to the plan for hiring new scientific staff, when 

economy allows 

Oversigt over rekrutteringsplan blev delt ud. Status er: 

• Sedimentolog (lektr/adjunks) – i proces 
• Lektor stilling i Luninisens-datering ved NLL (50%; DTU 50%) –i proces 
• Spektroskopist (AC TAP) – i proces 

• Mærsk Oil chair (professor) – i proces 
• Adjunktstilling (åbent forskningsområde) i 2015 

Der var enighed om, at instituttet skal holde bredden i geoscience inden for både 
forskning og især undervisning, så vi fortsat er attraktive og kan afsætte kandidater. 



 

 

    

Side 2/2 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

INSTITUT FOR GEOSCIENCE 

 

Vi har et fantastisk brand med bredden af geologi og geofysik/numerisk modellering, 
som vi skal bibeholde. Da instituttets ressourcer er begrænsede, er det nødvendigt at 
fokusere forskningen, men holde bredden i undervisningen. 

Alle forskere skal deltage i undervisningen, og der vil være fokus på fremadrettet også 
at ansætte forskere, der kan tiltrække penge og lave fremragende forskning. Publice-
ring afføder også midler til AU. 

Forskningsudvalget bør være katalysator for at fremme yderligere samarbejde på 
tværs af instituttet. Der var et konkret forslag om en gang om måneden at mødes på 
tværs over kaffe mm for at bryde de gode ideer. 

Der var enighed om, at det er vigtigt at finde den rette adjunkt til ansættelse i 2015, 
og at vedkommende bør søge Villum Young Investigator eller tilsvarende, når 
han/hun er ansat. Det samme gælder for alle andre nyansatte, som vil have mulighed 
for at søge diverse ”starting grants”. 

Der bør måske udarbejdes en oversigt over foreløbige planer for pensioneringer for at 
kunne vurdere bedst muligt, hvornår og hvilke undervisnings- og forskingsområder 
der kommer til at mangle, så det bliver muligt at vælge de rette ansættelser på ad-
junktniveau de  næste par år. 

 

4. Research infrastructure 

Udsættes til næste møde 

 

5. Medinddragelse (se bilag) 

Stor udvikling på IG de senere år i forhold til forbedring af kommunikationen. Der 
forventes mere indflydelse fremover. Eksempelvis giver de nyindrettede sektorer bed-
re dynamik og fremmer samarbejde på tværs. 

Fremover vil der blive udarbejdet referater fra forskningsudvalgsmøder. Det giver 
mere synlighed om, hvad der drøftes. 

Der er generelt for korte tidsfrister til høringer: rettidig kommunikation ønskes. 

Ønsker ikke nødvendigvis mere inddragelse, ønsker bedre ledelse og bedre kommu-
nikation af beslutninger. Ledelsen skal sørge for at information er tilgængelig og at 
der gives respons tilbage fra høringssvar. 

Det bør tydeliggøres hvad de forskellige råd og fora kan bruges til /kompetencer. 

Der var ønske om at forskningsudvalget skal beskæftige sig med 1) forskningssats-
ning, 2) definition og besættelse af VIP og til dels TAP stillinger i tæt samarbejde med 
undervisningsudvalg, som skal afdække behovet på undervisningssiden, og 3) udar-
bejdelse af instituttets forskningstrategi. I forbindelse med synliggørelse af det enkel-
te udvalgs kommissorier, der planlægges udarbejdet i løbet af foråret, vil det blive ty-
deligt, hvad udvalgene skal beskæftige sig med. 

 

6. Evt. 


