Bilag 1. Forsknings-excellence områder/centre
Pejlemærkenotatet
”SAMF skal eksplicit identificere og understøtte ”forsknings-excellence områder”, der har en stor
international forskningstyngde. Alle institutter/fag skal sætte fokus på og ressourcemæssigt
prioritere mindst ét område, som forskningsmæssigt særligt kan profileres internationalt.”
Det er målsætningen, at alle fag har mindst ét forsknings-excellence område eller center, som
aktuelt (eller potentielt) har stor internationalt forskningstyngde.
Der kan være tale om såvel eksisterende som spirende eller potentielle excellence-områder, men i
sidstnævnte tilfælde med en begrundet forventning om et snarligt internationalt gennembrud til et
niveau svarende til et egentligt excellence-område. Ellers vil spirende områder naturligt komme ind
under rammerne for ”særlige fokusområder”, jf. notat herom.
Forsknings- excellence områder er dynamiske i den forstand, at gamle kan falde bort og nye komme
til. Eksisterende områder skal løbende kunne dokumenteres via nedennævnte kriterier.
Forsknings-excellence områder skal - ud over forskning på højt internationalt niveau - bidrage til at
synliggøre fagområdet såvel nationalt som internationalt, herunder deltage i udbud af undervisning
på højt internationalt (elite)niveau.
Kriterier
Et forsknings-excellence område skal nyde høj international faglig anerkendelse og have en
målsætning om at tilhøre den europæiske elite på sit området dokumenteret via et eller flere af
nedenstående kriterier:
-

Forsknings-output på det relevante område i form af publikationer i højt rangerede
internationale tidsskrifter eller på højt anerkendte internationale forlag
Højt citationsniveau internationalt
Internationale forskningsevalueringer/peer reviews, opnået f.eks. i forbindelse med støttet
fra Grundforskningsfonden, stjerneprogrammer eller lignende
Internationale forskningsbevillinger baseret på peer reviewede processer.

Organisatorisk og ressourcemæssig prioritering
Et forsknings-excellence område vil naturligt være organiseret som et center, dvs. som en formel
forskningsgruppe med en forskningsleder osv..
Excellence områder prioriteres ressourcemæssigt via institutmidler. Det kan f.eks. ske ved:
- Tildeling af post. doc. stillinger specificeret inden for området
- Tildeling adjunktstillinger inden for området
- Ph.d. opslag inden for området
- Tilskud til årlige konferencer, mv.
- Ekstraordinær forskningstid til gruppen.
Institutterne udarbejder en plan for den ressourcemæssige understøttelse af excellence områder.
Forsknings-excellence områder forventes i et væsentligt omfang at bidrage til opfyldelse af
fakultetsmålsætningen om at tiltrække eksterne midler i øget omfang og de indgår i
institutkontrakterne.

