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Referat  

1. Emner til møde i professorsammenslutningen 

 Orientering fra dekanen, herunder 
o Antal af professorer på Health 
o Status Forum 
o Principper for ansvarlig forskningsformidling 
o Opprioritering af forskningsfinansiering 

 

 Nyt fra instituttet, herunder 
o Præsentation af Governance 
o Orientering om økonomi, herunder skitsering af principper 
o Validatorer i PURE (Peter kontakter Annette Balle Sørensen) 

 
 
 

2. Orientering fra Institutledermøder den 1. april 2016 
Instituttets fremlæggelse af økonomien blev principielt godkendt.  
Drøftelse af stillingskategori for semesterkoordinatorer. Det bør afklares, om 
professortitlen er livsvarig uanset ansættelsesforhold (Pia Lind Lunau har ef-
ter at have undersøgt sagen oplyst, at den umiddelbare opfattelse er, at feks. 
professortitlen ikke er beskyttet, så i princippet kan titlen altid benyttes. Hvis 
der er tale om en person, som enten ikke er ansat som professor længere, 
men feks. lektor, kan man henstille til den pågældende at anvende den titel, 
hvorunder den pågældende er ansat iht. stillingsstrukturen). 
Drøftelse af eksternt finansierede professorater, hvor dekanen understrege-
de, at alle stillinger skal i opslag mhp. at rekruttere de bedste kandidater også 
internationale.  
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3. Orientering fra Fakultetsledelsesmøde den 29. marts 2016 
Principper for ansvarlig forskningsformidling – emnet bør endvidere tages op 
i Professorsammenslutningen på et kommende møde. 
AU’s bestyrelse har bedt fakulteterne om at erhvervsrette uddannelserne. 
Dette falder på Health fint i tråd med ønske fra de studerende, og emnet har 
været på dagsordenen på møde i Institutforum den 7. marts 2016. 
 
 

4. Drøftelse af påtænkte ansættelser 
Lukket punkt 

 
5. Eventuelt 

Marie Curie Masterclass – støtte til besøg af unge forskere: Dekanatssekreta-
riatet har oplyst, at der ved ansøgningsfristens udløb den 25.03.16 ikke var 
indkommet ansøgninger fra Health. Kristjar kontakter Thomas Jensen på 
Biomedicin for at høre om årsagen hertil. Mail genfremsendes til professorer 
og professorsekretærer med den ændrede ansøgningsfrist. 
Optimering af forskningsfinansiering: Efter drøftelse blev det aftalt at afholde 
temadag i juni måned, idet instituttet ønsker at professionalisere ansøgnin-
gerne. Forslag til eksterne deltagere: Peter kontakter person fra RH, Søren 
kontakter person fra Birmingham, Torben Ørntoft.  
 

 
 
Næste møde i Lederforum mandag den 2. maj 2016 kl. 8.00 – 9.30 afvikles med 
deltagelse fra dekanatet.  


