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Dagsorden 

 

0. Præsentation af medlemmerne og konstituering af det nye råd 

 

Der blev indledt med en præsentationsrunde.  

 

Da der var valgt nye studenterrepræsentanter konstituerede rådet sig med 

valg af formand og næstformand. Den hidtidige formand (dekan Ulf Hede-

toft) og hidtidige næstformand (lektor Bo Fritzbøger) modtog genvalg.  

 

Rådet består pr. 1. februar af følgende grupper: 7 VIP’er, 4 studenterrepræ-

sentanter og 4 TAP-observatører. Derudover er dekanen medlem, og de to 

prodekaner deltager uden stemmeret. 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt.  
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2. Den uddannelsespolitiske situation – studiefremdriftsreformen, kvali-

tet i uddannelserne, produktivitetskommissionen mv. 

 

Dekanen gav et rids hen over den uddannelsespolitiske situation.  

 

Der er på den ene side indførelse af 12 timers kravet på BA-uddannelsen. Så 

er der studiefremdriftsreformen hvor der pt. arbejdes med hvordan vi kan 

indføre denne på KU så vi indfrier målet. Der er nedsat et KU-udvalg (med 

også repræsentanter for de studerende) som arbejder med indførelsen af re-

formen, og vi har et år til nærmere at tilrettelægge dette. Reformen vil gælde 

for studerende som er indskrevet fra september 2014. Forudsætningen er at 

STADS bliver gearet til det nye hvilket systemet ikke kan i øjeblikket. 

 

Derefter er der produktivitetskommissionen og de anbefalinger de er kom-

met med, og som meget er rettet mod humaniora. Deres rapport anbefaler at 

der uddannes færre humanister, der skal være færre uddannelser og kandida-

terne bør vise deres samfundsberettigelse via en højere løn. Det problemati-

seres at de danske studerende vælger med hjertet frem for at se på beskæfti-

gelsesudsigterne. KU har set på udviklingen i antallet af uddannelser, og der 

er ikke så mange som anført i kommissionens undersøgelse. KU har godt 

500 uddannelser, og heraf har vi de 112, når man tæller både BA- og KA-

uddannelser hver for sig (ca. 50 BA og godt 60 KA-udd.). Der er åbnet 7 og 

lukket 7 uddannelser på HUM de sidste 5 år. De store uddannelser har den 

bedste beskæftigelses-kvotient og har bredere indgange. De mindre uddan-

nelser har lange studietider og et stort frafald.   

 

Der er endvidere nedsat et kvalitetsudvalg (Søndergaardudvalget) som 

kommer med sin første rapport i marts. Her vil man sikkert også komme 

med anbefalinger ift. uddannelsernes samfundsmæssige relevans, kvalitet og 

beskæftigelsesmuligheder. Der vil sikkert blive anbefalet en klarere dimen-

sionering af uddannelserne ift. beskæftigelsesmulighederne. Samtidig satser 

regeringen på at 25 % af en årgang skal optages på de videregående uddan-

nelser.  

 

KU arbejder med at se på om der skal sættes minimum adgangskvotienter 

for uddannelserne for at forbedre gennemførelse mv. Hidtil har der været 

krav om at vi skulle optage flere studerende hvert år. Men nu vil man lægge 

om ift. kommissionens meldinger. Rektorkollegiet ønsker at institutionerne 

skal tage dimensioneringen alvorligt mht. beskæftigelse mv. og så dimensi-

onere selv. 

 

Studiemiljøet arbejdes der med i USK, AR, på institutterne mv., og prode-

kan Jens Erik Mogensen vil sammen med en medarbejder fra TEACH koor-

dinere det.  

 

Alle aktiviteterne koster penge, og vi må se på hvad vi har råd til. 
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På den baggrund kom der følgende synspunkter. 

 

Man bør se på hvordan arbejdsløsheden korrelerer til faktorer som adgangs-

kvotient mv. Dimittender med høje sociale kompetencer klarer sig som regel 

godt på arbejdsmarkedet. 

 

Det blev oplyst at HUM er i samarbejde med Danmarks Statistik hvor ind-

går udvikling af statistikker som vil belyse noget af dette fx adgangskvotient 

og gennemførelse mv. 

 

Problemerne er meget aktuelle for ToRS med de mange små fag hvor der 

også tit er små adgangskvotienter.    

 

Det kan være svært at koordinere brede indgange og optag. Det kan gøre at 

monofagligheden svækkes. På den anden side er der en række fordele, som 

at man ikke behøver at beslutte sig så tidligt mht. hvilket fag man vælger. 

 

De store fag er ret brede. Udfordringen er især de små fag hvor man måske 

kan organisere sig på en anden måde. Fakultetet undersøger pt. hvor mange 

uddannelser som har indført 12 timers-kravet, det varierer - og især de små 

fag har svært ved at leve op til kravet.  Kravet er fastlagt af Uddannelsesmi-

nisteriet og fakultetet søger at leve op til det - de små fag har tit ressource-

problemer. En måde at løse det på kunne være at samle flere små uddannel-

ser i større brede uddannelser med specialiseringsmuligheder. 

 

Kunne man forøge kvote 2-optaget? Og der er ikke altid sammenhæng mel-

lem karakterer og motivation for at studere. 

 

Fakultetet vil gerne overveje om man kan dimensionere anderledes mellem 

kvote 1- og 2-optaget, herunder have samtaler med nogle af kvote-2 ansø-

gerne. Men der er ikke ressourcer til samtaler med alle ansøgere. 

 

Dekanen takkede afsluttende for debatten og sagde at punktet skal være et 

fast punkt på alle de kommende møder.  

 

3. Orientering om rapport fra styregruppe for digitale forskningsinfra-

strukturer 

 

Der var udsendt til drøftelse en rapport fra styregruppe for digitale forsk-

ningsinfrastruktur, drøftet på direktionen den 27. januar 2014. 

  

Bente Maegaard var til stede og redegjorde for rapporten. Hun har været 

formand for styregruppen. Rapporten giver et øjebliksbillede af den digitale 

forskningsinfrastruktur situation, og infrastrukturen bør drøftes igen om ½ 

år. Der er også en national organisering om digital forskningsinfrastruktur 

som hedder dighumlab. Styregruppen blev nedsat fordi LARM-projektet var 

færdigt, og der var behov for at se på hvordan man kunne man sikre dets 

fortsættelse. LARM handlede om forskeradgang til radioudsendelser. Løs-

ningen blev at det bliver inkluderet i dighumlab.  
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Derefter kortlagde man hvad vi har på fakultetet af digital forskningsinfra-

struktur, og herefter så man på hvordan man kunne administrere det i frem-

tiden. Der er også set på økonomi, rettighed, tekniske problemer mv. Derfor 

har der været to underudvalg for hhv. rettigheder og teknik. Det er vigtigt at 

der gives adgang til de digitale forskningsinfrastrukturer for både undervis-

ning og forskning. Der kommer et seminar den 27. marts om digital huma-

niora/forskningsinfrastruktur. I seminaret kommer der ud over foredrag et 

cafe-område hvor man vil demonstrere hvad man kan.  

 

Der var på den baggrund en diskussion om at når studerende og forskere an-

vender digitale arkiver er der fare for at de passivt reproducerer den tidligere 

forskning fordi man ikke selv udvælger data. 

 

På den anden side letter de digitale arkiver og adgangen megen forskning, 

og når de studerende skriver speciale giver det let adgang til empiri som tid-

ligere villet have krævet meget tid selv at producere. 

 

Det blev påpeget at der er gode muligheder for at få fonde til at give penge 

til digitalisering af kulturarv, og her vil tværgående ansøgninger kunne være 

en fordel. 

 

Dekanen sagde afsluttende at det har været en orienterende drøftelse, og 

vi ser frem til styregruppens kommende forslag. 

 

4. Uddannelsessamarbejde på tværs 

 

Dekanen orienterede om arbejdsgruppen om uddannelsessamarbejde på 

tværs og dens rapport som har været drøftet på direktionen den 13. januar. 

Rapporten handler om at lette uddannelsessamarbejdet mellem forskellige 

studienævn, og den angiver nogle forskellige modeller for hvordan man kan 

dele udgifter og indtægter mellem sig. 

 

Direktionen ser helst at man anvender model 1 (honorarmodellen) og 2 

(overheadmodellen).  

 

Fakultet giver gode muligheder for mobilitet på tværs med vores BA/KA-

tilvalg med hhv. 45 og 30 ECTS. STADS kan pt. ikke håndtere at man kan 

del STÅ-indtægter. 

 

Der kom herefter følgende bemærkninger. 

 

Det er et godt papir, og det bør udbredes til samarbejdet på tværs af fakulte-

terne.  Endvidere bør modellerne indføres så hurtigt som muligt. 

 

Der bør arbejdes på en mere fælles ECTS struktur på hele KU, så man 

nemmere kan udveksle kurser.  
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Kursusdatabasen bygger for meget på institutstrukturen. Den bør gøre det 

nemmere at finde kurser ud fra emner. 

 

Vi bør have mere end en ½ årlig planlægningshorisont, så de studerende kan 

planlægge deres kurser.  

 

Fakultetet arbejder pt. på at indføre 1 årlig planlægning af kurser.  

 

Når man ser på ECTS-strukturen så er det måske ikke alle fakulteter der skal 

samordnes. HUM-studerende tager fx mere til SAMF frem for SUND, så 

måske er det mere her man skal samordne. 

 

På IKK får de studerende når de tilmelder sig til et kursus en besked om be-

slægtede emner på andre IKK-fag. Det er fagkoordinatorerne som er ansvar-

lige for at udarbejde dette.  

 

Taxametersystemet skaber konkurrence mellem institutterne, og det skaber 

problemer ift. samarbejde. Der er tanker om at ændre taxametersystemet og 

det kan måske forbedre samarbejdet. 

 

Det er spørgsmålet om taxameterordningen bliver afskaffet. Der bliver nok 

snarere tale om et todelt taxameter hvor en del bliver afhængig af dimitten-

dernes beskæftigelse.  

 

Dekanen konkluderede at rådet havde taget meget positivt mod rapporten. 

 

5. Karrierespor – orientering om direktionens drøftelse af anbefalinger 

om tidligere og bredere fokus på karrierespor (tema 4 i HUM’s 2016 

Strategi) 

 

Julie Sommerlund orienterede om direktionens drøftelse af strategiarbejds-

gruppernes anbefalinger om tidligere og bredere fokus på karrierespor. 

 

Drøftelsen i direktionen handlede bl.a. om praktik på BA- og KA-uddannel-

serne. Institutlederne var kritiske til at alle studerende skulle have praktik al-

lerede under bacheloruddannelsen. Man mente også at skemalagt karriere-

vejledning skal lægges ind i undervisningen, og således at fagene har frihed 

til selv at tilrettelægge hvordan de vil gøre det. Endelig blev bemærket at 

studieprocessamtaler kan være vanskelig for store fag at give til alle de 

mange studerende – men igen kan fagene selv tilrettelægge hvordan de kan 

gøre det. 

 

Dekanen sagde at vi organisatorisk skal overveje hvordan karrierevejlednin-

gen bedst tilrettelægges, og hvorledes man kan inddrage VIP’erne mere. 

 

Der var herefter følgende kommentarer. 
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Der var betænkeligheder ved at VIP’er skulle være karrierevejledere. Hertil 

blev bemærket at det mere handler om at de skal inddrages, og at dette kan 

ske på mange forskellige måder.   

 

Kursernes kompetencemål skal reflekteres, herunder hvad relevans det har 

for arbejdsmarkedet.  

 

Vi skal også undersøge hvad kandidaterne kan anvende af det de lærer på 

arbejdsmarkedet.  

 

De studerende efterspørger at få karrierevejledningen ind i undervisningen 

så man kan se en sammenhæng ift. arbejdsmarkedet.  Arbejdsmarkedsviden 

er vigtigt.  

 

Det er vigtigt at vi via løbende beskæftigelsesanalyser har en opdateret vi-

den om vores kandidaters arbejdsmarked. 

 

Som VIP kan man have kontakt med sine kandidater via fx LinkedIn. 

 

De studerende har talt meget om at man gerne vil anvende Akademisk Råd i 

en balance mellem det akademiske og anvendelighed. Studieordningerne er 

ikke så let læselige, det er vigtigt at involvere VIP’erne i karrierevejlednin-

gen og det er også vigtigt at få personer udefra ind i undervisningen. Disse 

kan bl.a. give viden om hvordan de bruger deres kvalifikationer på arbejds-

markedet. 

 

Husk fakultetets beskæftigelsesanalyser, herunder kandidatundersøgelsen 

ligger på nettet på linket http://hum.ku.dk/omfakultetet/statistik/  Der er be-

stilt en ny kørsel fra Danmarks Statistik som giver data frem til nov. 2012. 

Når kørslen er bearbejdet bliver den udbredt via hjemmesiden, Humanist, 

mail til institutledere, studieledere, studievejledninger, pressen (hvis de vil 

tage en artikel) mv. 

 

6. Meddelelser 

 

Dekanen havde følgende meddelelser. 

 

Tenure Track 

 

Fakultetet er i gang med de første tenure track opslag, og der bliver et stor-

møde den 13. marts fra kl. 14 om sagen.  

 

Det blev foreslået at mødet blev på engelsk af hensyn til de engelsksprogede 

post doc’er. Endvidere blev efterspurgt at der skal fortælles om hvorfor fa-

kultetet ikke mere opslår kombinerede adjunkt/lektorstillinger.  

 

 

 

 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/statistik/
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Ydun 

 

Der var til orientering udsendt et notat omYdun-programmet der er målrettet 

ansættelse af kvindelige lektorer.  

 

Studieordninger 

 

Der var tilslutning til dekanens forslag om at rådet ikke mere tager studie-

ordningerne under behandling. Det indgår ikke i rådets portefølje, og det 

forsinker den administrative behandling. 

 

KUTU (KU’s Tenure Track udvalg) 

 

Frans Gregersen er udpeget som fakultetets repræsentant i KUTU. 

 

7. Evt. 

 

Det blev aftalt at fakultetets høringsbrev om engelsk som administrativt 

sprog udsendes til rådet når det er drøftet i direktionen. 

 

Der er fastlagt følgende møderække for året (tirsdage kl. 10-12): 4. marts, 1. 

april, 6. maj, 3. juni, 2. september, 7. oktober, 4. november og 2. december. 

 

Punkter til senere: Pt. ingen ventende punkter. 

_______________ 

 

8. For lukkede døre 

 

Der er ingen sager. 

 

 


