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Referat af møde i Praksisudvalget AAU d. 5. september 2018 
Møde nr. 2018-5 (åbent) 
 

 

   

  

  
 
 

Deltagere: 

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

   

Ann Bygholm (HUM)    
Peter Axel Nielsen 
(TECH) 

 Søren Holdt Jensen (3. ad 
hoc-medlem) (TECH) 

 

Henrik Ib Nielsen 
(SUND) 

Trine Fink (SUND) Henrik C. Schønheyder (1. 
ad hoc-medlem) (SUND) 
 

 

   Signe Hernvig, sekr. (RS)  
 

Afbud: 

Basismedlemmer Suppleanter TAP 
 Ole B. Jensen (TECH)  
Michael Robdrup 
Rasmussen, næstformand 
(ENG) 

  

 

Øvrige:  

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

AØ indledte med at oplyse, at han i henhold til udvalgets drøftelse om regelændringer på møde den 30. 
april 2018 egenhændigt havde truffet afgørelse om, at begge sager på dagsordenen kunne behandles 
både formelt og materielt i samme møde. Endvidere at han havde vurderet, at det ikke var nødvendigt 
med deltagelse af TAP fra fakulteterne. Udvalgsmedlemmerne billigede dette, og dagsordenen blev 
godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Sag nr. 2018-006 (13.05-13.35) (lukket punkt) 
 

3. Sag nr. 2018-007 (13.35-14.05) (lukket punkt) 
 
Pause 14.05 – 14.15 

4. Orientering om status på temamøde den 11. december 2018 (14.15-14.25) 
 

Praksisudvalget AAU 
Fredrik Bajers Vej 5 
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9100 Aalborg 

Sagsbehandler:  
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SHE oplyste, at rektor overordnet havde nikket til PU’s oplæg til proces for revision af regler/procedurer 
og for arbejde med en overordnet politik vedr. behandling af sager om brud på god forskningspraksis på 
AAU.  
 
Rektor finder det dog vigtigt, at høringen over de endelige forslag udgår fra PU selv (ikke SRFI) for at 
understrege PU’s uafhængighed af ledelsen. Udvalget var enigt i, at det var en god pointe. 
 
SHE arbejder fortsat på materialet til temamødet. Udkast vil være klar til drøftelse på næste møde i PU 
den 25. oktober 2018. 

 
5. Evt. (14.25-14.30) 

SHE oplyste, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse har indkaldt til møde i netværket vedr. 
forskningsintegritet den 27. november 2018 12.30-15.30 hos styrelsen i Kbh.. Dagsorden er ikke fastlagt 
endnu, men SHE har fået oplyst, at formanden for NVU bl.a. vil holde oplæg om opstarten af nævnet. 
SHE deltager og sender dagsordenen ud til alle medlemmer af PU, når den kommer, så de evt. kan 
overveje deltagelse. 

 


