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KOMMISSORIUM FOR FORSVARSAKADEMIETS FORSKNINGS- OG
UDVIKLINGSRÅD
Erstatter: Kommissorium for Forsvarsakademiets Forsknings- og Udviklingsråd, november
2019.
FORMÅL
Forsvarsakademiets (FAK) Forsknings- og Udviklingsråd (FoU-råd) behandler, indstiller,
anbefaler og rådgiver dekanen i forhold, der fremgår nedenfor. Yderligere administreres
FoU-puljen af rådet. I forhold vedr. eksterne finansierede forskningsansøgninger samt
sammensætning af bedømmelsesudvalg til akademiske stillinger, ligger
beslutningskompetencen i rådet. I alle øvrige forhold ligger beslutningskompetencen hos
dekanen.
OPGAVER
Rådets overordnede opgaver omfatter:
 Rådet behandler og indstiller fordeling af FAK projektmidler til interne FoU projekter til
dekanen. Medlemmernes individuelle vurderinger af ansøgninger indgives anonymt mhp. på
en efterfølgende samlet drøftelse og indstilling. Efterfølgende sendes rådets anbefalinger til
dekanen mhp. beslutning.
 Rådet behandler og indstiller RDDC Scholarship til dekanen.
 Rådet giver anbefalinger vedrørende interne og eksterne ph.d. ansøgninger til dekanen.
 Rådet drøfter og prioriterer mellem eksternt finansierede projekter og ansættelser,
herunder ansøgninger til Det Frie Forskningsråd, beslutningskompetence ligger i rådet, ved
uenighed har fungerende formand den afgørende stemme og uenighed skal fremgå af
referat.
 Rådet beslutter sammensætningen af bedømmelsesudvalg til stillinger i den akademiske
stillingsstruktur. Beslutningskompetence ligger således i rådet, ved uenighed har fungerende
formand den afgørende stemme og uenighed skal fremgå af referat.
 Rådet giver anbefalinger til dekanen vedrørende kvalitetssikring af FAK FoU og intern
rammestyring ift. FoU.
 Rådet foreslår og initierer fælles initiativer, der har til formål at støtte forsknings- og
udviklingsmiljøet på FAK i form af f.eks. gå-hjem-møder, netværksgrupper o.l.
ORGANISATION
FAK FoU-råd består af:
 Dekanen (formand), kompetencen for denne funktion kan uddelegeres til en fungerende
formand
 Professorer ved Fakultetet (ikke chefer)
 En til to medarbejderrepræsentanter fra hvert institut, valgt af formanden
 USF er sekretær for rådet
FAK FoU-råd afholder møder fem til seks gange årligt, og altid i januar, maj og oktober af
hensyn til frister for ansøgninger. Rådet kan ekstraordinært indkaldes ad-hoc, ved større
sager, der kræver behandling af et samlet råd, lige som sager af hastende karakter, og efter
formandens godkendelse, kan behandles skriftligt.

Medlemmerne i rådet er repræsentanter for forskningskollektivet og skal, via deres arbejde i
rådet, varetaget de fælles forskningsmæssige interesser til FAK’s bedste, lige som de kan
fungere som kontakter/budbringere for de af deres kolleger, der ikke selv sidder i rådet.
PROCES
USF indkalder til møderne og fungerer som sekretær for rådet. Møderne indkaldes for et år
ad gangen. Dagsorden med bilag sendes til medlemmerne senest en uge før mødets
afholdelse. Alle medlemmer kan komme med emner til behandling, lige som de forventes at
have afstemt med deres bagland, om der er behov for drøftelse af et konkret emne. USF
udarbejder referat fra møderne.
Hvis kompetencen for formandsfunktionen er uddelegeret af dekanen, vil den fungerende
formand deltage i fakultetsledelsesmøder under de punkter, der har med FAK FoU at gøre –
dette for at fungere som bindeled mellem FoU-råd og ledelsen, og for at give mulighed for at
afklare evt. spørgsmål samt skabe videndeling.
Emner, der kræver yderligere behandling af fakultetsledelsen, behandles og besluttes på
fakultetsledelsesmøder.
ØKONOMI
Initiativer i forbindelse med FAK FoU-råds arbejde, der kræver økonomiske ressourcer,
budgetteres i udgangspunktet hos USF.
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