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AKTIVITET TIDSPUNKT SUPPLERENDE OPLYSNINGER 
Møder 
Møde i Praksisudvalget Første kvartal Tilbagevendende dagsordenspunkter: 

- Praksisudvalgets årsberetning 
- Praksisudvalgets konference: drøftelse af emne/indhold og oplægsholdere 
- Overblik over Praksisudvalgsmedlemmer, hvis udpegningsperiode udløber i indeværende år 
- Konkrete sager 
- Planlægning af kommende møder 

Deltagere: Praksisudvalgets medlemmer og Praksisudvalgets sekretær 
14. dage før hvert møde i Praksisudvalget holdes formøde mellem Praksisudvalgets formandsskab og sekretær. 

Møde i Praksisudvalget Andet kvartal Tilbagevendende dagsordenspunkter: 
- Praksisudvalgets konference: drøftelse af oplæg til program og invitation (invitationer sendes ud maj/juni), samt 
offentliggørelse af debatindlæg som optakt til konferencen i Uniavisen (offentliggøres  ca. august) 
- konkrete sager 
- Planlægning af kommende møder 

Deltagere: Praksisudvalgets medlemmer og Praksisudvalgets sekretær 
14. dage før hvert møde i Praksisudvalget holdes formøde mellem Praksisudvalgets formandsskab og sekretær. 

Møde med Rektoratet Maj Deltagere: Praksisudvalgets formandsskab samt rektoratet 

Netværksmøde med sekretariatet for Nævnet for Videnskabelig Uredelighed og 
andre forskningsinstitutioner 

Maj Referat fra mødet fremsendes til Praksisudvalget formand og næstformand 
Deltagere: Praksisudvalgets sekretær, sekretærer på andre forskningsinstitutioner samt sekretariatet for NVU 

Møde i Praksisudvalget Tredje kvartal Tilbagevendende dagsordenspunkter: 
- Praksisudvalgets konference: status 
- Orientering fra sekretariatets deltagelse i netværksmøde hos NVU 
- Konkrete sager 
- Planlægning af kommende møder 

Deltagere: Praksisudvalgets medlemmer og Praksisudvalgets sekretær 
14. dage før hvert møde i Praksisudvalget holdes formøde mellem Praksisudvalgets formandsskab og sekretær. 

Middag for Praksisudvalget August-november Praksisudvalget afholder én gang årligt en middag. 
Deltagere: Medlemmer af Praksisudvalget, samt Praksisudvalgets sekretær. 

Praksisudvalgets konference September/oktober Deltagere: Rektoratet, VIP/TAP'ere på KU, Praksisudvalgets medlemmer, sekretæren for Praksisudvalget, øvrige 
forskningsinstutioner, Universitetsavisen, NVU samt andre interesserede. 



  

 

Møde i Praksisudvalget Fjerde kvartal Tilbagevendende dagsordenspunkter: 
- Drøftelse af skriftlig opfølgning på Praksisudvalgets konference til prorektor 
- Konkrete sager 
- Planlægning af kommende møder 

Deltagere: Praksisudvalgets medlemmer og Praksisudvalgets sekretær 
14. dage før hvert møde i Praksisudvalget holdes formøde mellem Praksisudvalgets formandsskab og sekretær. 

AKTIVITET TIDSPUNKT SUPPLERENDE OPLYSNINGER 
Øvrige opgaver 
Afrapportering til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed vedrørende sager om 
tvivlsom forskningspraksis 

Januar Sekretariatet for NVU udsender skabelon i december 
Frist: afrapporteringen skal sendes til NVU i januar 

Opdatering af Praksisudvalgets klageskema, regler, kodeks og forretningsorden m.v. Løbende/efter behov Godkendes af Praksisudvages medlemmer 

Vedligehold og opdatering af Praksisudvalgets hjemmeside Løbende 
Oversendelse og sagsoplysning af konkrete sager vedrørende videnskabelig 
uredelighed til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed 

Løbende Breve godkendes af Praksisudvalgets formand og næstformand 
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