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Deltagere: 

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

   

Michael R. Rasmussen (MRR) 
(ENG) 

   

Ann Bygholm (AB) 
(HUM) 

   

Henrik Ib Nielsen (HIN) 
(SUND) 

   

Peter Axel Nielsen (PAN) 
(TECH) 

   

   Bettina Thomsen, sekr. 
(BT) (RS) 

 
 
 
Øvrige:  

Dagsordenspunkt: 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af ændringer til regler, procedurer og politik for PU AAU, herunder drøftelse af 
forslag fra ph.d.-skolelederne 
 
Udvalget drøftede § 7 i udkastet til reviderede regler for PU AAU vedr. udpegning af medlemmer fra 
linjeledelse, ph.d.-skoleledelse og akademisk råd. Praksisudvalget besluttede at fastholde udkastet, 
hvori det er tilføjet, at basismedlemmer og fakultetsmedlemmer som hovedregel ikke må være en del af 
linjeledelsen, ph.d.-skoleledelsen eller akademisk råd. Der lægges således op til, at rektor kan 
dispensere fra bestemmelsen. 
 
Praksisudvalget drøftede et forslag fra ph.d.-skolelederne om justering af proceduren for behandling af 
sager om tvivlsom forskningspraksis. Deltagerne var enige om, at praksisudvalget er rette forum til at 
behandle sager om tvivlsom forskningspraksis, dels med hensyn til at behandle sager på tværs af 
universitetet og med hensyn til at sikre de ph.d.-studerendes retssikkerhed. Såfremt behandlingen af 
sagerne foretages af ph.d.-skolerne, vil der være meget få sager i hver skole. Det er praksisudvalgets 
vurdering, at det vil være svært for ph.d.-skolerne at foretage en rimelig bedømmelse pga. den 
manglende bredde i sagerne. Det er desuden uvist for praksisudvalget, om der i forslaget lægges op til, 
at ph.d.-skolelederne skal kunne udtale, om der foreligger tvivlsom forskningspraksis i de pågældende 
sager. Såfremt det er tilfældet, vil ph.d.-skolelederne skulle både anmelde, ”dømme” og sanktionere. 
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Det blev aftalt, at praksisudvalgets bemærkninger til forslaget rettes til og sendes til kommentering blandt 
medlemmerne, inden det sendes til behandling i SRFI. 
 
Deltagerne drøftede desuden mødefrekvensen i udvalget. Som følge af at der i 2019 er langt færre 
sager end på samme tidspunkt i 2018, blev det besluttet at ændre udkastet til reviderede regler, således 
at der lægges op til at fastholde den nuværende mødefrekvens med 6 faste møder om året. 
 
Forslag til politik samt forslag til reviderede regler og procedurer sendes til drøftelse i SRFI og 
efterfølgende godkendelse hos rektor. 
 

3. Status på sager ved NVU 
LUKKET PUNKT 
 

4. Orientering om netværksmøde i sekretariatet for NVU 
BT orienterede om et netværksmøde i sekretariatet for NVU, hvor bl.a. sagsbehandlingstider og en ny 
fremgangsmåde for fremsendelse af sager blev drøftet. 
 
Rektorsekretariatet har drøftet de lange sagsbehandlingstider i NVU. Det er aftalt, at BT retter 
henvendelse til Danske Universiteter med henblik på en undersøgelse blandt universiteterne vedrørende 
NVU’s sagsbehandlingstider. 
 
BT orienterede om, at NVU har fremsendt en mail, hvori nævnet påpeger, at nævnet er blevet 
opmærksom på, at Praksisudvalget AAU har foretaget vurderinger af, om en påstand om plagiering 
(videnskabelig uredelighed) var over eller under bagatelgrænsen. Nævnet gør i den forbindelse 
opmærksom på, at spørgsmål om videnskabelig uredelighed henhører under nævnets kompetence, 
hvilket også gælder vurderingen af, om den videnskabelige uredelighed har haft ringe betydning. NVU’s 
mail videresendes til praksisudvalgets medlemmer. 
 

5. Eventuelt 
BT orienterede om, at AAU har modtaget en invitation til konference på KU om studerende i forskning. 
Invitationen udsendes til medlemmerne. 
 

 


