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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Budget 2014 

 

Dekanen orienterede om budget 2014. Samlet set ser budgettet tilfredsstil-

lende ud. VIP-løn er i balance og TAP-forbruget ser fornuftigt ud. Der bud-

getteres med en stigning på 5 mio. kr. i eksterne indtægter. Fakultetet bud-

getterer med 100 flere STÅ end i år. Nørregade mente oprindelig at vi burde 

øge med 450 STÅ hvilket fakultetet syntes ikke er realistisk. Det betyder at 

indtægterne falder med ca. 14 mio. kr., og dem skal vi finde. 2 mio. kr. tages 

fra egenkapitalen, overhead- indtægterne sætter vi op med 1,5 mio. kr., nog-

le it-investeringer udsættes med 1,5 mio. kr., nogle udgifter i relation til in-

ternational satsning på 1 mio. kr. udsættes, vi nedskriver HVIP-budgettet 

med 2 mio. kr. og udsætter indkøb af nye reoler til videnscentret.  

 

Fakultetet trækker 30 mio. kr. af egenkapitalen: 10 mio. kr. til 2016-pro-

jekterne, 10 mio. kr. til VIP-løftet mht. 12 timerskravet samt 10 mio. kr. til 

it, videnscentret mv. Fakultetet har i alt 60 mio. kr. i egenkapital, og bruger 

dermed 30 mio kr. til næste år. Der bliver nok også et mindre underskud i 

2015. Der kan skabes ekstra indtægter via STÅ-effektivitet og BA/KA-bo-

nus. Den faste nedskrivning i finansloven på 2 % pr. år koster fakultetet 10 

mio. kr. hvert år. Vi er udfordret af studiefremdriftsreformen som kan be-

virke nedgang i indtægterne. Målsætningen er at økonomien skal være i ba-

lance ved udgangen af 2015. 

 

På baggrund af en række spørgsmål fra rådet kom dekanen med følgende 

suppleringer: 

 

STÅ-produktionen giver ca. 56 % af de samlede indtægter, og vi har ca. 130 

mio. kr. om året i eksterne forskningsmidler – disse midler er svære at prog-

nosticere.  

 

Vi har fået en ekstra pulje fra rektor på 20 mio. kr. til ”12-timers-løftet” og 

derudover er der taget 10 mio. kr. fra fakultetets egenkapital. Der er pt. 100 

VIP’er i proces mhp. ansættelse (post doc, adjunkter, lektorer mv.). Det ta-

ger tid før ansættelserne er gennemført. 

 

Den faste nedskrivning på 2 % om året på finansloven er foregået siden 

90’erne, og det har medført at flere og flere midler bliver konkurrenceudsat-

te. 

 

Konklusionen er at fakultetet kører fint mht. økonomien, og det underskud 

der arbejdes med er planlagt via især at bruge af egenkapitalen – hvilket er 

hensigtsmæssigt, men ikke holdbart i et længere tidsperspektiv. 
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3. Status for studiefremdriftsreformen 

 

Dekanen sagde at dekanatet inden sommerferien formulerede en 11-punkts-

plan for studieeffektivisering som også de studerende bakkede op om - bort-

set fra indfasningen af studieaktivitetskravet. KU (Helsingegruppen af pro-

dekaner og studiechefer) var kommet med et forslag til hvordan studierefor-

men kan gennemføres. Man kunne overveje at indføre et beståelseskrav på 

45 ECTS pr. år, at orlov skulle begrænses samt mere faste rammer for merit. 

De studerende var imod disse krav, og derfor besluttede LT at diskutere to 

konkrete ideer og indbyde de studerende til forhandlinger om hvordan man 

kan gennemføre reformen. Bestyrelsen drøfter den 10. december reformen.  

 

Jens Erik Mogensen oplyste at bekendtgørelserne forventes offentliggjort 

medio december. De studerende afviser pt. hele reformen; men når den fore-

ligger, er der et mere konkret grundlag at forhandle om. Hvordan kan vi op-

fylde de opstillede mål uden at universitetssektoren samlet set taber en mia. 

kr.  

 

Det haster med at få det studieadministrative system forberedt til reformen, 

så man kan indskrive de studerende til prøver mv. Det forberedende arbejde 

foregår i 4 spor (arbejdsgrupper). HUM vil gerne være klar på et tidligt tids-

punkt – da vi også har meget at indhente mht. især at forkorte kandidat-

studietiden. De andre fakulteter er mere afventende.  

 

Der var herefter følgende debat. 

 

Dekanatet tror ikke på at Uddannelsesministeriet vil ændre reformen. De 

danske universiteter vil gerne have reformen udskudt et år, og KU ønsker en 

overgangsordning. Vi må indstille os på de skrappeste krav, og at det kom-

mer til at gælde for alle, herunder at vi skal indføre studiestartprøver. Det er 

væsentligt at afklare hvem der er aktive studerende inden 1. okt., og der skal 

være mulighed for omprøve inden 1. okt.  

 

For at kunne gennemføre reformens mål, må både studerende og VIP’er for-

stå deres ansvar, og her kan man lokalt gøre meget.  

 

Det er dekanatets strategi at udbrede budskabet på tværs af organisationen. 

Hvis ikke vi får ændret studieadfærden går det ud over økonomien og den 

enkelte ansatte. Endvidere arbejdes der også med den pædagogiske praksis 

via TEACH mv. Hvis vi kan bringe især kandidatstudietiderne ned på de 

store uddannelser vil der være opnået meget.  

 

Der arbejdes både på fakultetet og i Nørregade med at udvikle statistikker-

ne, så man mere tæt kan følge studiegennemførslen og dens udvikling. Fa-

kultetet overvejer et post doc-projekt om dette.  

 

Vi skal også fokusere på BA/KA-bonus hvor vi har meget at indhente. Pt. 

får vi ca. 25 mio. kr. om året i BA-bonus og kun1,6 mio. kr. i KA-bonus, 
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fordi meget få af de kandidatstuderende kommer igennem til tiden.  Det 

overvejes at afskaffe specialeudtalelserne for at speede bedømmelsestiden 

op. 

 

Det er vigtigt at den enkelte specialevejleder er motiveret til at få de stude-

rende hurtigt gennem specialet. Her kan en incitamentsordning måske hjæl-

pe.  

 

4. Særlig udpeget person for forskningsetik og videnskabelig uredelig-

hed 

 

Der blev udleveret en ny læse-let-vejledning og juridisk notat med kommen-

tarer fra Klemens Kappel samt et forslag til hvilke elementer der skal indgå i 

undervisning i god videnskabelig praksis. 

 

Klemens sagde at hans kommentarer især handlede om at sondre mere 

skarpt mellem god videnskabelig praksis og videnskabelig uredelighed jf. 

opdelingen i Praksisudvalget og Udvalget Vedrørende Videnskabelig Ure-

delighed. Dernæst er der kommentarer om personens funktion - som er mere 

end konflikthåndtering, og endelig noget om journalisering. Bestyrelsen har 

besluttet at alle ph.d.-studerende skal undervises i god videnskabelig prak-

sis. 

 

Dekanen var stort set enig i alle kommentarer, men usikker på journalisering 

og mægling. Vi er dermed på vej mod et endeligt dokument som kan gå vi-

dere til direktionen til drøftelse. Senere må vi se på hvordan særligt udpeget 

person skal organiseres.  

 

Der var herefter følgende debat. 

 

Hvad god videnskabelig praksis på fakultetet. Der er forskellige fagtraditio-

ner hvor bl.a. nogle skriver i essay- lignende genrer uden noter mv. Det vil 

være nødvendigt med en debat på fakultetet om dette, og gerne således at vi 

har en indledende drøftelse i Akademisk Råd. Her kunne Frederik Stjernfelt 

og David Budtz fortælle om deres projekt (Humanomics). Den eneste vej 

frem er at de enkelte forskningsområder definerer deres forskningspraksis 

ud fra hvad de synes er rimeligt.  

 

Dette var måske også et emne som egner sig til drøftelse i institutrådene. 

 

Det kunne være godt med eksempler på overskridelser af god videnskabelig 

praksis.  

 

Dekanen konkluderede at i første omgang skal den særligt udpegede per-

sons opgaver defineres, og så kan der igangsættes en proces med fortolkning 

af god videnskabelig praksis på fakultetet.  Dokumenterne vil blive drøftet 

med H&R og så vil vi senere sende dem til godkendelse via email. Endelig 

vil dekanen finde en særlig udpeget person og suppleant. 
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5. Debat om sikring af fag-fagligheden på kandidatuddannelserne 

 

Bo Fritzbøger havde udsendt et oplæg om sikring af fag-fagligheden på kan-

didatuddannelserne som han fremlagde. Han rejste spørgsmålene om der er 

behov for et elitespor på kandidatuddannelsen og om hvordan man sikrer 

valgfriheden. Fremdriftsrefomen har skabt nye vilkår; men hvordan sikrer vi 

de studerendes valgfrihed. 

  

Dekanen sagde supplerende at det er en meget relevant diskussion. På LT er 

der en beslutning på vej om at KU skal være god til at udvikle talenter. De 

eksperimentelle specialer er måske vejen at gå som indebærer at nogle stu-

derende kan få et særligt forløb. Der kan også medtænkes praksiselementer, 

internationale forløb mv.  

 

Der var herefter følgende debat. 

 

Der er eksempler på at man i nogle forskningsgrupper involverer de stude-

rende i workshops og seminarer. Det motiverer dem meget, og der er ikke 

noget bureaukrati det fungerer bare godt. De studerende som melder sig og 

er aktive er velkomne. Og de bliver via involveringen inspireret til relevante 

specialeemner. 

 

De gode eksempler skal kanaliseres ind i tema 4 i strategiplanen. 11-punkts-

planen understøtter også talentudvikling, og der er mulighed for hævelse af 

ECTS-loftet ved særlige programmer såsom sommerskoler og en sommer-

konference i 2014 i regi af Leedssamarbejdet. Særlige talentfulde speciale-

studerende kan få lov til at lave 60-ECTS-specialer hvilket fakultetet måske 

selv kommer til at finansiere. 

  

Det er ærgerligt at elitebegrebet er provokerende - men måske er det bedre 

at tale om talent. DR2 havde i går at et interessant program i relation til det-

te (rådets medlemmer får tilsendt linket til udsendelsen). 

  

Kunne man forestille sig at den forskergruppe, som har studerende med til 

sine møder, udpeger et emne som den studerende kan skrive speciale om?  

 

Langtidsplanlægning af et fleksibelt undervisningsudbud (punkt 3 i notatet) 

er fakultetet ved at finde en løsning på. 

 

For nogle fag er det godt med en stram struktur hvor andre fag er mere bre-

de, og endelig er der fag med for meget frihed.  

 

Det er vigtigt at de studerende via en god specialevejledning spores hurtige-

re ind på emnet i sin læsning. Her kan også indgå at man i BA-forløbet træ-

nes i opgaveskrivning. 
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Dekanen sagde afsluttende at der er pt. ikke planer om at gøre mere inden 

for it-færdigheder og forretningsforståelse. Fakultetet vil gerne arbejde vide-

re med bl.a. muligheden for særligt fokuserede specialer.  

  

6. Censorformandskabs-årsberetninger 

 

Der var udsendt censorårsberetninger fra følgende fag og i nævnte orden: 

Kinesisk, Nærorientalsk Arkæologi, Portugisisk/Brasiliansk, Assyriologi, 

Indianske Sprog og Kulturer, Film- og Medievidenskab, Cognition&Com-

munication, Cross Media Communication, Semitisk og Tyrkisk, Thai-Indo-

nesisk-Tibetansk-Koreansk, Persisk, Grækenlandsstudier, Japansk, Audio-

logopædi og Sprogpsykologi, Eskimologi, Fransk, Retorik, Finsk, Middel-

alderfilologi-Byzantinistik-Middelalderkundskab, Europæisk Etnologi, Re-

ligion, Historie, Ægyptologi samt Kultur- og Sprogmødestudier-Tvær-

kulturelle Studier-Minoritetsstudier-Komparative Kulturstudier. 

 

Der mangler beretninger fra en række fag som vil blive fremlagt på et senere 

møde. 

 

Dekanen indledte med at sige at det er interessant for rådet at tage tempera-

turen på censorformandsberetninger. Der er nogle områder med problemfel-

ter bl.a. Nærorientalsk Arkæologi. Det er tillige vigtigt at studielederne og 

studienævnene drøfter og følger op på beretningerne. Der er måske behov 

for en revidering af censorformandskabernes måder at fungere på, og vi skal 

selv nok også være mere aktive ift. disse.  

 

Jens Erik Mogensen tilføjede at beretningerne er aktualiseret af evaluerin-

gen af censorinstitutionen hvor man siger at der ikke følges nok op på cen-

sorårsberetningerne. Det er nævnt at der ikke bør være gensidig censur. Det 

kan være svært at undgå på små fag. Fakultetet skal også sikre at censor-

formandskaberne holder de møder de er forpligtet til.  

 

7. Valg af suppleanter til senatet 

 

Iht. forretningsordenen skal der vælges suppleanter for repræsentanterne til 

senatet – for hhv. VIP, TAP og de studerende. TAP-gruppen har valgt Hans 

Christian Køie Poulsen, VIP-gruppen melder senere hvem de udpeger og re-

ferenten hører de studerende om hvem de vil udpege som suppleant. Endvi-

dere sørger referenten for at melde alle tre suppleanter ind til Nørregade. 

 

8. Nye studieordninger 

 

Punktet var blevet udsat via email inden mødet. 

 

9. Engelsk som administrativt sprog 

 

Man nåede ikke at drøfte rapporten om brug af engelsk som administrativt 

sprog. Der er høringsfrist den 21. januar (nu udsat til 21. februar).  Der er 

derfor fastlagt et ekstraordinært møde den 16. januar 2014. 
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10. Meddelelser 

  

Henrik Jochumsen oplyste at han er blevet valgt som ordinært medlem af 

rådet som repræsentant for IVA med lektor Nan Dahlkild som suppleant.  

 

Jens Erik Mogensen fortalte at der er en flot svarprocent på tilfredshedsun-

dersøgelsen. 

 

11. Evt. 

 

Der er fastlagt følgende møderække for foråret (tirsdage kl. 10-12): 16. ja-

nuar, 4. feb., 4. marts, 1. april, 6. maj og 3. juni. 

 

Punkter til senere: Rapporten om engelsk som administrativt sprog og nye 

studieordninger. 

 

Dagsordenen og bilag til møderne bliver udsendt med email og derudover 

lagt på hjemmesiden: hum.ku.dk/om fakultetet, råd og udvalg, Akademisk 

Råd og kommende møder. 

_______________ 

 

12. For lukkede døre 

 

Der var ingen sager. 


