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Forum Akademisk Råd  

Møde afholdt: 19. marts 2013 kl. 10-12  

Sted: 10.1.30  

Referent: Henrik Friis  

Til stede: 

Bo Fritzbøger (næstformand), Bastian Friborg, Philip Winkel, Niclas Nørby 

Hundahl, Anne Fastrup, Erik Kimose Thomsen, Annemarie Ejdesgaard, 

Jann Scheuer, Ulf Hedetoft (dekan, formand), Jens Erik Mogensen (prode-

kan), Margit Warburg, Henrik Friis (referent). 

Fraværende med afbud: Hans Lorenzen, Klemens Kapel, Hans Christian 

Køie Poulsen 

Dagsorden: 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat 

Godkendt med enkelte sproglige justeringer. 

 

Ad 3) Orientering om økonomi 

Ulf Hedetoft orienterede kort om den økonomiske situation, hvor 

der ikke var meget nyt siden sidst. Dog er ledelsen meget opmærk-

somme på TAP-loftet, således at TAP-opslag bliver vurderet indi-

viduelt. I forhold til økonomien vedrørende KUA2 skønnede deka-

nen, at ekstraomkostningerne ved den udskudte flytning bliver ca. 



 

SIDE 2 AF 6 10 mio. kr. Dels i dobbelt husleje og dels i ekstra forbrugt arbejds-

tid. Men regnestykket er ved at blive udarbejdet i samarbejde med 

CAS/KU og Bygningsstyrelsen. 

Helt overordnet er der mange ansættelser på VIP-siden. Estimeret 

70-90 nye VIP-ansættelser i 2013. Disse skal bl.a. ansættes for at 

kunne imødekomme 12-timerskravet på BA, og det ser ud til at 

lykkes. 

Phillip Steen Winkel spurgte til spørgsmålet vedrørende studerende 

i ansættelsesudvalg, der blev annonceret i 2012 af rektor. Hertil 

svarede dekanen, at denne bestemmelse med en studerende og en 

fagkyndig VIP i hvert ansættelsesudvalg gælder fra 1/1 2013, men 

at der endnu ikke var nye opslag på denne side af nytår. Udpegnin-

gen af studerende skal ske via studienævnenes studenterrepræsen-

tanter.  

Margit Warburg pointerede, at repræsentanterne også kunne også 

komme fra institutrådene, hvilket dekanen også så som en mulig-

hed, når de kommer helt på plads.  

 

Ad 4) Høring af forslag vedr. Tenure track 

Dekanen indledte punktet med at forklare bevæggrunden bag den 

foreslåede skitse til en ændring af KU’s ansættelsessystem; nemlig, 

at den internationale konkurrence om de bedste talenter i forsk-

ningsverdenen er skærpet, og at rektoratet og LT derfor har overve-

jet, om KU skal have et rekrutteringssystem, der ligner andres – i 

særdeleshed det angloamerikanske ’tenure and promotion system’. 

Et system, der er kendetegnet ved meget hård bedømmelse ved 

indgangen til adjunkturet, men ikke ved overgangen til lektor eller 

professor.  

På KU foreslås det at indføre adjunktansættelser af op til seks års 

varighed med en midtvejsevaluering og mulighed for ph.d.-

vejledning og forskningsledelse. Der vil mod slutningen af ansæt-

telsen ske en omfattende bedømmelse, og er den positiv, kan man 

regne med at blive oprykket til en lektorstilling. Er bedømmelsen 

negativ kan medarbejderen få en udfasningsperiode fra adjunktstil-

lingen.  

’Tenure’ i USA betyder, at man stort set ikke kan afskediges. Det 

passer ikke helt med danske forhold. Derfor vil stadig foregå under 

de almindelige danske ansættelsesretslige bestemmelser. 

Man må regne med, at AU, DTU og de våde fakulteter på KU vil 

overgå til et nyt system, og dermed vil det meste af den danske 

forskningsverden være omlagt. 

Et af spørgsmålene går på, om man skal have to parallelle systemer 

– eller et der dækker det hele. Dekanens udmelding har indtil vide-



 

SIDE 3 AF 6 re været, at vi skal have et system, der dækker alle ansættelser og 

som starter ved adjunktniveau. Men der vil være en meget lang 

overgangsperiode. 

Et andet spørgsmål er, hvordan et tenure track-udvalg på tværs af 

fakulteterne skal fungere? Dekanens holdning er, at et sådant ud-

valg udelukkende skal sikre, at de formelle forhold bliver over-

holdt.  

Tenure track er i øvrigt allerede et system, der er taget i brug på 

KU. Bl.a. på BRIC og Økonomisk Institut.  

Der er nu høringsproces i gang, hvor institutter og råd kan melde 

deres holdning ind. Dekanen lagde op til, at rådet kunne bidrage til 

fakultetets fælles høringssvar ved at trække de punkter op, hvor der 

er enighed og derefter nævne en række punkter, hvor der er uenig-

hed samt en række spørgsmål, der skal belyses nærmere.  

Margit Warburg indledte ved at nævne en række problemer og 

spørgsmål: 1) Vil vores nuværende ph.d.-er kunne klare overgan-

gen til adjunktansættelse under det kommende system? 2) Mulig-

heden for fortsætterlektorat er allerede til stede i dag. 3) Hvor man-

ge adjunkter bliver i dag lektorer? Hvis det er mange, er der måske 

ikke behov for tenure track. Hvis der er få, er det måske en god se-

lektion, der foregår. 4) Hvad er universitetets forpligtelse? Er det at 

være et godt ansættelsessted eller at levere den bedste kvalitet? 5) 

Der er argumenter mod adjunkten som ph.d.-vejleder, fordi stipen-

diaten har et ønske om en seniorvejleder.  

Margit Warburg sluttede med at foreslå, at ordningen indførtes i en 

prøveperiode med efterfølgende statistisk evaluering samt at ad-

junkten skulle have et ophold i udlandet før oprykning. 

Dekanen var enig i at have en prøveperiode og argumenterede mod 

forbeholdene ved at fremhæve, at talentmassen på adjunktniveau er 

i dag langt større i dag end tidligere, og at en del af de potentielle 

kandidater til adjunktstillinger ikke tænker i at vælge KU, fordi de 

ønsker et tenureforløb. I forhold til kvalificering af ph.d.-er kunne 

man evt. at kræve en postdocansættelse inden adjunktansættelse. 

Anne Fastrup havde den overordnede kommentar til det sidste, om 

ikke fakultetet risikerede at reducere mobiliteten og fleksibiliteten. 

I dag har fakultetet to åbne indgange med konkurrence, og det ge-

nererer en vis mobilitet.  

Dekanen fremhævede, at det skal indføres som en indgang til tenu-

readjunkturer, men at der også skal være indgange til lektorater og 

professorater. Der vil også være postdoc ved siden af.  

Bo Fritzbøger foreslog at udnytte det nuværende system. Den væ-

sentligste funktion er ikke sammenlignelighed, men gennemskue-

lighed. Der er måske ikke mange fra udlandet, der søger ind på et 



 

SIDE 4 AF 6 tre-årigt forløb, men det behøver der heller ikke være tale om inden 

for de nuværende rammer. 

Dekanen forklarede, at tilbagemeldingen var, at en periode på fire 

år ikke er lang nok til at tiltrække. Og seks år er ikke muligt inden 

for de nuværende regler. 

Bo Fritzbøger ønskede i øvrigt, at formuleringerne i forslaget burde 

gås igennem, idet det er begrænset, hvor meget forskningsledelse, 

man har de første seks år af en ansættelse og burde det ikke også 

nævnes at i høringssvaret, at tenured professor ikke er beskrevet?  

Philip Steen Winkel spurgte, om ikke et nyt system medførte en 

fordyrelse, hvilket dekanen afviste ved at sige, at ansættelserne ale-

ne fordeles anderledes.  

Annemarie Ejdesgaard spurgte, om ikke forslaget ville være lidt 

overflødigt. Med de mange ansættelser nu, ville der ikke være 

mange adjunktansættelser de kommende år.  

Hun slog samtidig fast, at KU lægger vægt på bureaukratiet i an-

sættelsessystemet, mens HUM har behov for at tænke fakultetets 

mange fagligheder ind i et system. Desuden må det være muligt at 

have et ansættelsessystem som er enkelt og ubureaukratisk til de 

kommende relativ få ansættelser. Hertil virker SUNDs system mere 

overskueligt end BRIC.  Dekanen fremhævede det vigtige i et flek-

sibelt system store frihedsgrader til fakulteter. 

Annemarie Ejdesgaard mente desuden, at argumentet om det kvali-

tative niveau i dag er uunderbyggede. At det er en selvforstærkende 

argumentation at sige, at hvis vi havde haft et andet system, ville vi 

have andre og bedre ansøgere. 

Dekanen mente, at det til enhver tid ville være vanskeligt at føre 

argumentationen igennem på et empirisk grundlag. Ansættelsessy-

stemet er en medvirkende faktor i rekruttering, men der er også 

mange andre. Antagelsen er, at folk vil have tillid til et system, de 

kender fra andre lande. Og der er vi i Danmark stadig på nogle 

punkter særlige.  

Jann Scheuer hævdede, at det var svært at se, hvordan undervisnin-

gen bliver evalueret i systemet, hvortil dekanen svarede bekræften-

de, at HUM adskiller sig fra de øvrige fakulteter ved at lægge me-

get stor vægt på undervisningskompetencer.  

Bo Fritzbøger spurgte, om det kan være et problem at kræve en 

postdoc forud for en adjunktansættelse, når universitetet ikke selv 

udbyder postdoc-stipendier, hvortil dekanen svarede, at løsningen 

må være, at indgangskravene er kvalitative og ikke formelle.  

Margit Warburg spurgte, om man alene kunne lade forslaget dreje 

sig om adjunkt/lektor-ansættelser? 



 

SIDE 5 AF 6 Klemens Kappel var forhindret i at deltage i mødet, men havde via 

mail ladet meddele, at han tilsluttede sig den overordnede idé i for-

slaget, fordi det giver en øget jobsikkerhed for yngre forskere, som 

må være rimelig, og fordi et tenure track kan medvirke til at ud-

jævne uheldige magtrelationer på et institut mellem postdocs og 

fastansatte.  

Dekanen konkluderede, at høringssvaret skulle vise, at der er ele-

menter, rådet er enige om, spørgsmål, der skal afklares, og dele, der 

er uenighed om. 

 

Ad 5) Drøftelse af instruks vedr. bedømmelse af ph.d.-afhandlinger 

Dekanen indledte med at konstatere, at bedømmelsen af en 

affhandling er meget afgørende dokument i en forskers karriere, 

hvis form derfor kan være meget betydningsfuld. 

Sune Auken forklarede, at instruksen var nødvendig på grund af 

den meget skarpe kritikkultur på fakultetet. Tidligere også uargu-

menteret. Nu om dage kan man se begrundelsen – alligevel bliver 

der brugt meget energi på at forklare fejl og mangler i en afhand-

ling. Det står i kontrast til bedømmelseskulturen på de våde fakul-

teter.  Det vil sige, at der er ulige vilkår – både arbejdsmiljømæssigt 

og i et karriereperspektiv. 

Forvaltningsmæssigt er kriteriet, om afhandlingen kan forsvares for 

ph.d.-graden og hvorfor – og dernæst at forklare den faglige værdi 

af afhandlingen. Bedømmelsen har derfor også en pædagogisk 

funktion over for kolleger i udlandet. 

Bo Fritzbøger mente, at det var et fremragende notat, og at det 

kunne bruges som udgangspunkt for retningslinjer for bedømmel-

ser af disputatser. 

Margit Warburg foreslog at knytte en opringning til nye formænd 

for bedømmelsesudvalg sammen med dokumentet. 

Jann Scheuer mente, at også var vigtigt med en kort redegørelse 

for, hvad udvalget præcis har af muligheder: afvisning, antagelse, 

omskrivning. 

 

Ad 6) Godkendelse af prisopgaveforslag 

Godkendt med enkelte bemærkninger om det utidssvarende i opga-

verne, idet de ikke lever op til måden specialeafhandlinger skal 

skrives på. 

 

Ad 7) Meddelelser 

Ingen. 

 

 



 

SIDE 6 AF 6 Ad 8) Eventuelt  

- Margit Warburg spurgte, om resultaterne i den kommende kandi-

datundersøgelse skelnede mellem forskellige retninger på religion,: 

hvilket Henrik Friis lovede at undersøge. 

- Anne Fastrup spurgte til mulighederne for fakultær publicerings-

støtte, hvortil Ulf Hedetoft svarede, at der allerede foregår en del 

via Museum Tusculanum og andet samt at det ville være nyttigt at 

tage punktet op fx til efteråret. Museum Tusculanums aftale udlø-

ber medio 2014. Jens Erik Mogensen supplerede, at spørgsmålet 

rørte ved, om fakultetet skal have puljer eller om midlerne skal de-

centraliseres, som det tidligere er sket. 

 


