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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  12. FEBRUAR 2014 

Forum Udvalget vedr. god videnskabelig praksis (Praksisudval-

get). 

 

Møde afholdt: Onsdag den 5. februar 2014  

Sted: Nørregade 10, Professorvillaen 2.  

Referent: Helle Schønfeldt   

Til stede: 

Peter Sandøe, Hanne Foss Hansen, Klemens Kappel og Michael Sørensen. 

Afbud fra: Barbara Ann Halkier, Lauge O. Nielsen, Michael Kjær og Tho-

mas Riis.  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden.  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

3. Meddelelser. 

4. Ny forretningsorden for Praksisudvalget (Udkast til ny forretnings-

orden er vedlagt). 

5. Planlægning af offentligt møde om, hvordan man sikrer forskningens 

objektivitet, samtidig med at der udføres forskningsopgaver finansie-

ret af erhvervslivet, myndigheder og andre eksterne interessenter 

(mundtligt oplæg fra Peter Sandøe). 

6. Revideret vejledning til PU’s regelsæt. 

7. Evt.  

 



 

SIDE 2 AF 2 Ad 1) Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 2) Referatet blev godkendt, dog med den ændring, at det skal fremgå, 

at det var medlemmet fra Samf., der opfordrede til en orientering 

fra de enkelte medlemmer om Named Persen ordningen. 

Ad 3) Næstformand Peter Sandøe orienterede om, at han havde udtalt sig 

til Universitetsavisen angående ligheder og forskelle i, hvordan 

man definerer videnskabelig uredelighed og afgrænser denne fra 

brud på god videnskabelig praksis i DK og i andre toneangivende 

lande. Endvidere orienterede han om, at han på KUFIRs seneste 

møde havde holdt et indlæg om ”Udvikling af god videnskabelig 

praksis på Københavns Universitet” og var kommet med råd angå-

ende uddannelse og efteruddannelse af ph.d.-vejledere i god viden-

skabelig praksis. KUFIR blevet i samme forbindelse orienteret om 

PUs årlig konference, som vil blive afholdt i slutningen af foråret, 

hvor emnet netop er foranlediget af en henvendelse fra KUFIR i 

2013.  

Ad 4) Den nye forretningsorden blev godkendt med enkelte ændringer, jf. 

vedlagte bilag. Det blev i forbindelse med behandlingen af punktet 

vedr. forretningsordnen besluttet, at såfremt der fremsendes hørin-

ger med tidsfrist til PU pr. mail, vil et manglende svar herpå være 

at opfatte som en stiltiende accept af høringens indhold. 

Ad 5) Næstformanden havde udarbejdet et skriftligt oplæg med stikord til 

PU’s konference med titlen: Penge, magt og objektivitet – Hvordan 

skal universiteterne håndtere interessekonflikter? Konferencens 

indhold – herunder hvilke oplægsholdere, der skulle være - blev 

drøftet. Følgende datoer blev bragt i spil til konferencens afholdel-

se: den 14., 15. og 20. maj 2014 eller den 10., eller 12. juni 2014. 

Konferencen ønskes afholdt i Alexandersalen. 

Da næste møde i Praksisudvalget er onsdag den 9. april 2014 vil 

den videre tilrettelæggelse af konferencen foregå pr. mail. For-

mandskabet vil med sekretariatets bistand finde frem til den endeli-

ge dato for konferencen, og vil sammensætte et program for konfe-

rencen på baggrund af de tilbagemeldinger, der kommer til for-

mandsskabet, fra udvalgets medlemmer.  

Ad 6) Punkt 6 blev udskudt til næste møde i PU. 

Ad 7) Der var ingen punkter under evt. bortset fra, at sekretæren oriente-

rede om, at den nye formand for PU skulle til ”hilse på” møde hos 

rektor mandag den 17. februar 2014. 


