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Referat af møde i Praksisudvalget AAU d. 25. oktober 2018
Møde nr. 2018-6 (åbent referat)

 

 

Deltagere:

Basismedlemmer Suppleanter Ad hoc TAP
Anders Ørgaard, 
formand (SAMF)
Ann Bygholm (HUM)
Michael Robdrup 
Rasmussen, 
næstformand (ENG)
Peter Axel Nielsen 
(TECH)

Signe Hernvig, sekr. (RS) 
Bettina Thomsen, sekr. (RS)

Afbud:

Basismedlemmer Suppleanter TAP
Henrik Ib Nielsen (SUND)

Øvrige: 

Dagsordenspunkt:
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Afrapportering af PU AAU’s virke i perioden 2017/2018 
Det udsendte oplæg til afrapportering af PU AAU’s virke blev gennemgået, drøftet og godkendt med 
mindre tilretning.

SHE oplyste, at NVU ikke har udsendt vejledning eller krav til afrapporteringen jf. lov om videnskabelig 
uredelighed § 22, så det er op til forskningsinstitutionerne selv, hvordan denne skal udformes.

SHE påbegynder udkast ud fra den nu godkendte skabelon og sende det ud til medlemmerne af PU til 
bemærkninger. Selve afrapporteringen skal omfatte perioden frem til 31.12. 2018, og det er således ikke 
muligt at færdiggøre afrapporteringen før på den anden side af nytår.

I forbindelse med gennemgangen af oplægget blev det drøftet, hvad PU’s rolle er i forhold til resten af 
organisationen (god videnskabelig praksis og brud er to sider af samme sag). Afrapportering afgives jf. 
regler for PU AAU § 11, nr. 4 til rektor, de akademiske råd og Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. 
Udvalget har på baggrund af sin sagsbehandling kunnet konstatere nogle opmærksomhedspunkter, som 
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vil blive skrevet ind i afrapporteringen. Udvalget kan opfordre til, at det kan danne basis for drøftelse i 
linjeledelse, de akademiske råd og Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, men udvalget kan ikke 
pålægge dette.

I samme forbindelse blev det drøftet, om og hvordan udvalget evt. kunne komme i dialog med de 
akademiske råd. SHE oplyste, at der i 2017 i forbindelse med ikrafttræden af ny praksisudvalgsstruktur 
blandt de akademiske rådssekretærer på EST var planer om afholdelse af et fælles møde/konference 
med fokus på god forskningspraksis. SHE forhører sig hos rådssekretærerne om, hvorvidt der stadig 
skulle være planer om dette. Måske kunne PU AAU så deltage med et lille indlæg om erfaringer vedr. 
”bagsiden” af den gode forskningspraksis.

3. Temamøde den 11. december 2018 – fastlæggelse af workshoptemaer, deltagerkreds og form 
Det udsendte udkast til program, gennemførelse og deltagerkreds blev godkendt. 

SHE laver udkast til workshop temaer (workshop I – temaerne: navne/roller – basis, suppleant, ad hoc-
medlemmer; løbende information til VIP/TAP/orienteringskreds i konkrete sager og generelt; mulighed 
for behandling af sagerne formelt og materielt i samme møde – formandens afgørelse og workshop II – 
temaet: AAU politik for håndtering af sager om brud på god videnskabelig praksis).

Temaerne + udvalgets foreløbige udkast til revision af regler/procedurer og set-up samt politik skal 
sendes ud til mødedeltagerne sammen med programmet, så deltagerne gives mulighed for at afgive 
bemærkninger til ikke blot de udvalgte temaer men hele revisionen.

4. Evt. (14.30-14.45)
a) SHE/BT informerede om, at RS har besluttet at sætte en yderligere sagsbehandler ind i sagerne 

vedr. PU. Det sker for at gøre sagsbehandlingen mindre sårbar over for fravær/sygdom m.v. Det vil 
stadig være SHE, der er hovedsagsbehandler.

b) SHE informerede om, at fakulteternes TAP-understøttelse af PU i øvrigt efter ændring af den 
administrative organiseringen pr. 1. oktober 2018 er blevet placeret hos den nye fælles ph.d.-
administration. Det betyder, at Helen Kjerstein Kristensen og Kristian Ø. Sørensen fremover også vil 
understøtte sagsbehandlingen på PU-sager vedr. andre forskere end ph.d.-studerende. 

Der blev spurgt til, om sammenlægning af ph.d.-administrationerne betyder, at der dermed også 
bliver fælles praksis vedr. præ-/ikke præscreening af ph.d.-afhandlinger indleveret til bedømmelse. 
SHE oplyste, at hun har stillet samme spørgsmål til lederen af den nye ph.d.-administration, 
Charlotte Holmberg, der har oplyst, at det vil blive drøftet på møde med ph.d.-skolelederne i 
nærmeste fremtid.

c) MRR er blevet udpeget som AAU’s repræsentant i en arbejdsgruppe nedsat af Styrelsen for 
Forskning og Uddannelse, som skal komme med forslag til revision af Den danske kodeks for 
integritet i forskning. MRR vil gerne have input med fra udvalget og vil derfor gerne have en 
drøftelse heraf med på møde den 3. december 2018. MRR sender oplæg til drøftelsen til SHE til 
udsendelse som bilag til dagsordenen.
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