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Praksisudvalget  

M Ø D E R E F E R A T  23. APRIL 2021 

Forum Praksisudvalget (PU)  

Møde afholdt 22. april 2021  

Sted Zoom  

Referent Sonja Fevre (fra sekretariatet)  

Til stede 

Formand Mads Bryde Andersen, (MBA), næstformand Peter Sandøe (PS), 

professor Gertrud Jørgensen (GJ), professor Gorm Greisen (GG), professor 

Gunner Lind (GL), professor Jens Lykkesfeldt (JL), professor Jesper 

Høgenhaven (JH) og lektor Inge Kryger Pedersen (IP). 

 

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Meddelelser (til orientering)  

3. Opdatering af KU’s regler og forretningsorden (til drøftelse og evt. 

vedtagelse)  

4. Praksisudvalgets konference (til drøftelse med henblik på planlægning af 

tidspunkt for konference og indhold) 

5. Konkrete sager 

6. Eventuelt 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden  

MBA oplyste, at der er to yderligere meddelelser under dagsordenens punkt 

2. 

 

 



 

SIDE 2 AF 3 Ad 2) Meddelelser (til orientering)  

JH blev ønsket tillykke med genudpegningen som medlem af PU. 

MBA orienterede om, at Praksisudvalgets årsberetning 2020 er endeligt 

godkendt og offentliggjort på udvalgets hjemmeside.  

PU drøftede brevet af 25. februar 2021 fra Nævnet for Videnskabelig 

Uredelighed vedrørende plagiering i ph.d.-afhandlinger. Udvalget 

bemærkede, problemerne med plagering i ph.d.-afhandlinger er størst på 

SUND, og at der allerede er et RCR-kursus på fakultetet og også et nyt på 

SCIENCE.  

PS orienterede om, at SCIENCE i lighed med SUND har etableret et 

obligatorisk RCR-kursus 2 for ph.d-studerende (der ligger i slutningen af 

ph.d.-studiet, mens det første kursus ligger i starten) og et obligatorisk 

kursus for post.docs. og adjunkter. 

MBA orienterede om status i arbejdsgruppen, der har til opgave at 

udarbejde en oversigt, der præsenterer de væsentligste problemstillinger i 

”Praktisk tjekliste til studerendes deltagelse i forskningsprojekter”. P.t. er 

der udarbejdet spørgsmål og forslag til tegninger, og udkast til spørgsmål 

mv. er sendt i høring i udvalget. Arbejdsgruppen har også indgået en aftale 

med Uniavisen om, at avisen bringer en artikel om tjeklisten. 

Inge Kryger Pedersen og Gorm Greisen orienterede om, at de har afgivet et 

høringssvar til Danske Universiteters Principper og anbefalinger for 

forskningsbaseret samarbejde og rådgivning om definitionen af 

forsikringsfrihed, og at bemærkningerne blev taget til efterretning. 

Definitionen, der fremgår af rapporten, er formuleret således: 

 

”Friheden til frit at definere forskningsmæssige problemstillinger, vælge og udvikle teorier, 

indsamle empiriske data og anvende relevante metoder samt fremlægge hypoteser, 

resultater og ræsonnementer offentligt.” 

 

MBA orienterede om, at formandskabet den 19. maj 2021 holder sit årlige 

møde med rektor og prorektor for forskning. Her vil formandskabet bl.a. 

fremlægge udvalgets årsberetning, og drøfte emner såsom Named Person, 

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og udvalgets kommende 

konference. MBA opfordrede PU til at indsende eventuelle yderligere emner 

til sekretariatet. 

MBA orienterede yderligere om, at formandskabet den 26. maj 2021 holder 

et møde med rektorsekretariatet vedrørende skillelinjen mellem 

Praksisudvalgets sager, og sager der skal behandles i KU’s kommende 

whistleblowerordning. 

 



 

SIDE 3 AF 3 Ad 3) Opdatering af KU’s regler og forretningsorden (til drøftelse og 

evt. vedtagelse)  

PU drøftede behovet for at kunne tage sager op af egen drift og besluttede, 

at udvalget skal have denne mulighed.  

MBA gjorde opmærksom på, at der er fejl i bestemmelsen om genoptagelse. 

PU drøftede, hvem der kan være medlem af Praksisudvalget og besluttede, 

at formandskabet spørger rektor herom på mødet den 19. maj. 

Sekretariatet tilretter retningslinjer og forretningsorden og sender 

dokumenterne til PU med henblik på udvalgets endelige godkendelse, 

hvorefter retningslinjerne sendes til rektor til hans godkendelse. 

 

Ad 4) Praksisudvalgets konference (til drøftelse med henblik på 

planlægning af tidspunkt for konference og indhold) 

PU drøftede konferencens indhold og besluttede, at formandskabet reviderer 

det foreliggende program, der herefter drøftes på næste udvalgsmøde. 

Derudover besluttede PU at vente med at finde en dato for konferencens 

afholdelse. 

 

Ad 5) Konkrete sager 

PU’s drøftelser af konkrete sager er ikke offentligt tilgængelige, jf. § 7, stk. 

4, i Forretningsorden for Udvalget vedr. god videnskabelig praksis 

(Praksisudvalget) ved Københavns Universitet. 

 

Ad 6) Eventuelt 

Intet under eventuelt. 


	Til stede

