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Kommissorium for Engeroms forskningsudvalg 

 

 

 

Baggrund  

Ved sin tiltrædelse 1. marts 2019 besluttede den nye institutledelse at oprette en række forskningsfora, som 

afspejler instituttets meget forskellige forskningsmiljøer. Baggrunden for dette kommissorium er ønsket om 

at etablere et forskningsudvalg, som kan bistå institutledelsen med at styrke og synliggøre instituttets 

forskningsindsats på længere sigt. Udvalget vil være et forum for kritisk selvrefleksion med henblik på at 

tilvejebringe et nyt grundlag for diskussion og udvikling af en af instituttets kerneopgaver. Forskningsudvalget 

har som ambition at værne om det internationale niveau, ligesom hjemtaget af eksterne midler skal styrkes 

ved at optimere ansøgningskulturen på instituttet. 

 

Forskningsudvalgets opgaver  

Eftersom der nu er udpeget en viceinstitutleder for forskning, vil de administrative opgaver, der tidligere 

hørte under udvalget, bortfalde. Udvalget kan i princippet beskæftige sig med alle anliggender, der vedrører 

instituttets forskning, formål, indhold, organisering og samarbejdsstrukturer, samt den nuværende og 

kommende forskningsstrategi. Dog indstilles det fra institutledelsens side, at udvalget prioriterer følgende 

opgaver:  

 Forskningsudvalget tilvejebringer et nyt grundlag for diskussion af instituttets forskningsprofil og 

tager ansvar for, at dette diskuteres med og blandt instituttets forskere. 

 Forskningsudvalget formulerer klare forventninger til den fremtidige forskningsmæssige indsats på 

adjunkt-, lektor- og professorniveau. 

 Forskningsudvalget skitserer en tydelig incitamentsstruktur, der værdsætter ”tunge” individuelle 

som kollektive videnskabelige arbejder, og fremmer kvalificerede ansøgninger om eksterne 

forskningsmidler.   

 Forskningsudvalget rådgiver og organiserer reviews i forbindelse med forskningsansøgninger. 
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 Forskningsudvalget evaluerer regelmæssigt de godkendte forskningsfora 

 Forskningsudvalget rådgiver om sikring af forskningsdata 

 

Sammensætning og udpegning  

Forskningsudvalget består af viceinstitutlederen for forskning samt 4 VIP udpeget af institutlederen. Udvalget 

konstituerer sig med viceinstitutlederen som formand. Kommissorium og udvalgets sammensætning 

evalueres og justeres efter behov.  

 

Sekretariatsbetjening  

Udvalget sekretariatsbetjenes af den administrative forskningskoordinator.  

 

Arbejdsform  

Udvalget mødes mindst to gange i semestret.  

Udvalgets formand udarbejder dagsorden i samarbejde med forskningskoordinatoren. Beslutninger træffes 

primært på møderne. 

 

Kommissoriet gælder fra 30. april 2019.  

 

Institutleder Tina Lupton, 30. april 2019.  

 


