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Referat af møde i Praksisudvalget AAU d. 30. april 2018 
Møde nr. 2018-3 (åbent referat) 
 

 

   

  

  
 
 

Deltagere: 

Basismedlemmer Suppleanter Ad hoc TAP 
Anders Ørgaard, 
formand (SAMF) 

Mogens Rüdiger 
(SAMF) 

Lars Skov 
Henriksen 
(SAMF) 

 

Ann Bygholm (HUM)    
Michael R. Robdrup, 
næstformand (ENG) 

   

Peter Axel Nielsen 
(TECH) 

Ole B. Jensen 
(TECH) 

Klaus I. 
Pedersen 
(TECH) 

Kristian Ø. Sørensen (EST) 

Henrik Ib Nielsen 
(SUND) 

   

   Signe Hernvig, sekr. (RS) 
 

Afbud: 

Basismedlemmer Suppleanter TAP 
 Trine Fink (SUND) Janni Holm Bragason (HUM/SAMF) 

 

Øvrige:  

Dagsordenspunkt: 
1. Godkendelse af dagsorden (13.00-13.05) 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Sag nr. 2018-003 (13.05-13.35) (lukket punkt) 

 

3. Sag nr. 2018-004 (13.35-14.05) (lukket punkt) 

 

Pause 14.05-14.15 

4. Sag nr. 2018-002 (14.15-14.45) (lukket punkt) 

 

5. Fastlæggelse af mødeplan for 2018/2019 (14.45-14.55) 
 

Praksisudvalget AAU 
Fredrik Bajers Vej 5 
Postboks 159 
9100 Aalborg 

Sagsbehandler:  
Signe Hernvig 
Telefon: 9940 3206 
E-mail: she@adm.aau.dk 

Sagsnummer: 2017-021-00153  

Dato: 08.05. 2018 
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Mødeplanen for 2018/2019 blev godkendt med den ændring, at mødet uge 50 lægges den 11.12. i 
stedet for 12.12. (ønske fra AB). 
 
Udvalget fandt, at det var en god ide med et temamøde i oktober med deltagelse af alle de tilknyttede til 
PU (basismedlemmer, suppleanter, TAP). Temamødet skal omhandle evaluering/revision af regelværk 
og drøftelse af en overordnet politik for behandling af sager om brud på god videnskabelig praksis på 
AAU. 
 
Udvalget bad sekretariatet om at notere, at der kan indkaldes til et ekstramøde i juni 2018, såfremt der er 
behov for det til udvalgets forudgående drøftelse af overordnede spørgsmål om revision af regelværk og 
politik.  
 
 

6. Evt. (14.55-15.00) 

I punktet deltog basismedlemmer 

Udvalget vil allerede i løbet af efteråret påbegynder arbejdet med en årsberetning (form, indhold – 
statistik, gennemgang af konkrete sager og pointer/temaer, der er gået igen i disse, evt. anbefalinger). 
Årsberetningen skal afgives til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (første gang dækkende perioden 
1.7.2017-31.12.2018) og vil desuden blive afgivet til rektor samt fakulteternes akademiske råd. 

Udvalget bad sekretariatet om at indhente en status på erfaringer med præ-screening af ph.d.-
afhandlinger på HUM/SAMF fakulteterne. 

 

 

 


