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Deltagere 

Basismedlemmer: Anders Ørgaard, formand (AØ) (SAMF), Michael Robdrup Rasmussen, næstformand 
(MRR) (ENG), Henrik Ib Nielsen (HIN) (SUND), Peter Axel Nielsen (PAN) (TECH) 

Fakultetsmedlemmer: - 

Ad hoc-medlemmer: Torben Larsen (TL) (ENG) (pkt. 2) 

Øvrige deltagere: Bettina Thomsen, ref. (BT) (RS) 

Afbud: Ann Bygholm (AB) (HUM) (basismedlem), Horia Cornean (HC) (ENG) (fakultetsmed-
lem) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Sag nr. 2019-005 (LUKKET PUNKT) 

 

3. Drøftelse af Nævnet for Videnskabelig Uredeligheds (NVU) afgørelse i sag 2017-004 (LUKKET 
PUNKT) 

 

4. Drøftelse af muligheder for nedbringelse af praksisudvalgets sagsbehandlingstid 

Bilag 4A: Sagsfremstilling 

Indstilling: Det indstilles, at praksisudvalget drøfter og tager stilling til de foreslåede tiltag til nedbringelse af udvalgets sags-
behandlingstid. 
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Praksisudvalget drøftede de foreslåede tiltag til yderligere nedbringelse af udvalgets sagsbehandlingstid. Det 
blev besluttet, at der i 2020 indkaldes til i alt 10 møder – frem for nuværende 6 årlige møder – med henblik på, 
at sagerne vil kunne behandles på et møde kort tid efter anmeldelse. Møderne aflyses, hvis det viser sig, at der 
ikke er konkrete sager til behandling. 

Udvalget besluttede, at udgangspunktet er, at udvalgets medlemmer deltager fysisk i møderne, men at med-
lemmer ved behov kan deltage i møderne via Skype. 

Det blev endvidere besluttet, at partshøringsfristen afkortes til 7 dage med mulighed for forlængelse ved behov. 

Udvalget drøftede ligeledes spørgsmålet om prescreening af ph.d.-afhandlinger. Der var enighed om, at det 
ikke er hensigtsmæssigt, at der er forskellig praksis på universitetet, og der bør ifølge praksisudvalget træffes 
en central beslutning om, hvorvidt ph.d.-afhandlinger prescreenes inden aflevering. Det er praksisudvalgets 
holdning, at det er ok at prescreee, og at det må anses som en del ph.d.-uddannelsen. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

BT indkalder basismedlemmer og fakultetsmedlemmer til yderligere fire møder i 2020. 

5. Evt. 

Praksisudvalget drøftede den kommende afrapportering vedr. sager i 2019. BT orienterede om, at afrapporte-
ringen til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed alene skal indeholde resuméer af de sager om tvivlsom forsk-
ningspraksis, som er behandlet i PU AAU i 2019. 

Praksisudvalgets konkluderede, at der som udgangspunkt udarbejdes en afrapportering for 2019 med de 
samme statistikker mv. som i 2017/18 og med fremhævelse af eventuelle tendenser i årets sager. Der udsendes 
et udkast til afrapportering til drøftelse på praksisudvalgets første møde i 2020. 
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