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Notat

Handleplan for kvinder i forskning, Institut for Bioscience
1. Ledelsesfokus på ligestilling
Instituttet vil opstille måltal for antal kvindelige lektorer/ seniorforskere / seniorrådgivere og for antal kvindelige professorer, jf. ST-arbejdsgruppens anbefaling i bilag 2.
Fremfor at definere et specifikt antal ny-ansættelser af kvinder vil instituttet gå efter,
at kvinder skal udgøre 50 procent af de kommende rekrutteringer. Vi vil til hver en
tid ansætte den bedst kvalificerede kandidat.
2. Rekruttering og ansættelse
Ved rekruttering og ansættelse i videnskabelige karrierestillinger fra adjunkt/forskerniveau og opefter:
a) Alle stillinger skal annonceres bredt.
b) Begge køn skal være repræsenteret i ansættelsesudvalg.
c) Vi anvender søgekomiteer, og de skal identificere og opfordre mindst én
kvinde til at ansøge.
d) Stillingsopslag skal indeholde 1) opfordring til ansøgerne om at synliggøre
orlovsperioder, hvor ansøgeren ikke har været aktiv forsker, 2) passus om at
ansøgerens aktiviteter vurderes i forhold til den reelle forskningstid, herunder at fx barsel trækkes fra forskningstiden, 3) passus om at vi ønsker at rekruttere den bedst kvalificerede ansøger i et bredt perspektiv, hvor kompetencer inden for alle for stillingen relevante aktiviteter vurderes, samt at
samarbejdsevner vægtes højt.
3. Talentudvikling, international mobilitet og attraktiv kultur
a) Vi prioriterer kompetenceudvikling for alle ledere, herunder ph.d.-vejledere.
b) Alle ledere skal arbejde systematisk med karriere- og udviklingsplaner for den
enkelte forsker og ph.d.-studerende, herunder arbejde med mulighederne for
forskningstid i udlandet.
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c) Alle ledere skal forud for en medarbejders barselsorlov gå i dialog med den
pågældende medarbejder om mulighederne for at vedligeholde forskningsprojekter og forskningsnetværk under barselsorlov, og alle ledere skal sørge
for en intensiveret dialog om arbejdsopgaver efter endt barselsorlov.
Baggrund
Målet med en handleplan for kvinder i forskning er at ”sikre, at alle talenter kommer i
spil, så AU i højere grad kan både tiltrække og fastholde kvindelige forskertalenter og
derved styrke AU’s forskningsposition” (bilag 1).
Institut for Bioscience’ lokale handleplan tager udgangspunkt i de idéer, der er skitseret i AU’s overordnede handleplan (bilag 1), og ST’s notat om de fem vigtigste indsatsområder (bilag 2).
Involvering
Oplægget til den lokale handleplan blev drøftet i instituttets ledelsesgruppe d. 24. august og i Institutforum d. 30. september. Derefter er handleplanen endeligt godkendt
i instituttets ledelsesgruppe.
Bilag
Bilag 1: Aarhus Universitets handleplan for flere kvinder i forskning 2016-2020
Bilag 2: De fem vigtigste indsatsområder på ST i forhold til flere kvinder i højere
forskningsstillinger
Bilag 3: Opgørelse over kønsfordeling på Institut for Bioscience

Med venlig hilsen

Peter Henriksen
Institutleder

Hans Brix
Institutleder
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