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Deltagere: Ulf Hedetoft, Klemens Kappel, Detlef Siegfried, Margit Warburg, 

Jann Scheuer, Anne Fastrup, Henrik Jochumsen, Rasmus Bahnsen, Simon 

Beierholm, Sofie G. Holde, Hans Lorenzen, Hans Christian Køie Poulsen, Toke 

Nordbo og Erik Kimose Thomsen 

 

Afbud/fraværende: Bo Fritzbøger og Philip Winkel 

 

Prodekaner: Jens Erik Mogensen og Julie Sommerlund 

 

Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup 

Jensen (referent). 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Den uddannelsespolitiske situation 

  

Dekanen redegjorde for den uddannelsespolitiske situation og opsummerede 

de vigtigste tiltag der bliver arbejdet med. 

 

Tidsaspektet: De studerende forventes at studere på fuld tid og gennemføre 

på normeret tid - de skal betragte deres studietid som et fuldtidsarbejde.  

 

Studiemiljø: Dette omfatter både det fysiske, psykiske og digitale studie-

miljø. Fakultetet har udpeget en studiemiljøkoordinator (Maja Bøtcher Han-

sen fra TEACH). Der er også nedsat en styregruppe med deltagelse af Jens 

Erik Mogensen, Julie Sommerlund, Kristian Boye Petersen og studenterre-

præsentanter. Endvidere er der en overordnet KU-strategi for studiemiljøet 

med handlingsplaner og afsatte midler – 20 mio. kr. over de næste 3 år. Pen-

gene uddeles til fakulteterne ift. antallet af studerende. Vi er frit stillet til at 
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gå i gang med de initiativer, vi prioriterer. HUM regner med at 5-6 mio. kr. 

om året til aktiviteten.   

 

Fagpakker – strukturerede studieforløb: På mange af KA-uddannelserne 

arbejdes der intenst med at udvikle fagpakker. 

 

Motiverede ansøgninger til KA-uddannelserne: Nogle ansøgere har et 

retskrav på optagelse på en kandidatuddannelse hvis den ligger i forlængelse 

af den tilhørende BA-uddannelse. Men studerende fra andre fag/universite-

ter kan vi vurdere nærmere. Dette anvendes allerede andre steder, herunder 

på nogle gymnasier.  

 

Det blev bemærket hertil. 

 

Fagene skal i højere grad præcisere hvad faget kan føre til på arbejdsmarke-

det, og vi skal også se på mobilitetsvinduer – KA-tilvalgene. 

 

På Migrationsstudier kunne man indføre motiverede ansøgninger. Selvom 

det ikke er et krav har mange ansøgere alligevel sendt motiverede ansøgnin-

ger. 

 

Processamtaler: Det er noget vi især kender fra BA- og ph.d.-området; men 

vi vil også forstærke indsatsen på KA-området. Karrievejledningen skal og-

så tænkes ind i denne sammenhæng, og det er vigtigt statistisk af få afdæk-

ket hvor kandidaterne får arbejde. 

 

Det er især studievejlederne som arbejder med processamtalerne; men det 

overvejes også at få VIP’erne mere med her. Der vil være fleksible rammer, 

og der er forskellig praksis fra institut til institut. 

 

Dimensionering: Vi skal ikke kun tænke på at få så mange studerende som 

muligt; men der skal være balance ift. karrieremuligheder og den rette læ-

rer/studenter ratio. Hvis der i mange år er en høj ledighed for nogle fag, så 

er det et faresignal, og så kan man fx nedsætte optaget fra 3 til 2 hold. 

 

Fakultetet satser på kvalitet, og optager de bedste. Der er en vis koordine-

ring mellem universiteterne. Men der ønskes ikke en national dimensione-

ring.  

 

Det blev hertil bemærket at det er vigtigt at kunne få korrekte tal for den 

længerevarende arbejdsløshed fordelt på fag. 

 

Pædagogik og fagdidaktik: Der skal arbejdes med undervisningsformer, 

og det er vigtigt at der er tæt kontakt mellem lærerne og de studerende. 

 

Antal undervisningstimer pr. uge: Jens Erik Mogensen oplyste af fakulte-

tet næsten er i mål med 12-timerskravet på BA-uddannelsen 
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På den baggrund kom der følgende synspunkter. 

 

Det blev oplyst på forespørgsel at udmøntningen af KU’s studiemiljøpulje 

ikke er aftalt endnu. Der kommer snart udkast til en plan som vi skal melde 

tilbage på senest 15. maj.  Der indgår at alle studerende bør have et hjem-

stedsmiljø mv. Der er også den gamle studiemiljø-pulje hvor der er ca.  

750. 000 kr. Denne retter sig især mod de studerende. Der udsendes et link 

til hjemmesiden til orientering. 

 

Overordnet handler det meget om at få folk på gulvet til at ændre praksis så 

incitamentsstrukturerne ændrer sig for alle. Derfor arbejdes der også med 

hvordan vi kommunikerer det her ud i organisationen. 

 

Man bør måske indføre mere projektarbejde, da det giver en god psykosoci-

al effekt. I kandidatundersøgelsen blev efterspurgt samarbejdskompetencer 

– netop noget som man kan opnå via projektarbejde. 

 

Det blev oplyst at fagene nu har lavet 37 timers ugeplaner for alle BA-

uddannelser. TEACH ser på hvad gruppearbejde kan omfatte og defineres 

som. 

 

Studiemiljøet skal overvejes ift. KUA3. Mht. fagpakker skal man passe på 

at KA uddannelsen ikke bliver for fastlåst og uden frihedsgrader.  

 

Man bør lave et særligt KA-rusforløb, da det vil være godt at få rystet alle 

de nye studerende sammen – ikke mindst de der kommer udefra.  

 

Hvis man kan udvikle nogle gode adfærdsnormer ift. studieadfærd, så er der 

håb om at de vil sprede sig som ringe i vandet.  

 

De studerende er ikke imod strukturelle ændringer – det skal bare være de 

rigtige ændringer. Studievejledningerne er ikke godt nok klædt på til at bistå 

med ændringerne.  

 

Dekanatet drøftede med det Eksterne Råd (der havde møde forleden dag) 

hvordan man kan give de nye BA-studerende en identitet som humaniora- 

studerende, og at man skal være bedre til at forbinde praksis med det arbej-

de man senere skal have.  

 

Studieadfærden ændres ofte i løbet af studiet. De studerende følger ofte stu-

dieplanen fint i 1. semester; men så lærer de af hinanden at man kan tage det 

mere roligt.  

 

KU har en særlig gymnasiebesøgs-satsning hvor der er muligheder for at 

drøfte hvilke forudsætninger de studerende kommer med. 
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De studerende har ofte et naivt forhold til deres egen læring. Studievejled-

ningerne er i dag mest gearet til de 15 % der har problemer. Derfor bør hele 

vejledningen gentænkes. 

 

Dekanen takkede for en god drøftelse og opfordrede til at man fører dis-

kussionen ud til kolleger og de studerende. 

 

3. Regnskab 2013 

 

Dekanen opsummerede kort den udsendte rapport om regnskab 2013 (Q3). 

Fakultetet er kommet ud af 2013 med det underskud som vi forventede (nok 

lidt lavere end forventet). Vi har også penge til gode hos Ejendoms- og Byg-

ningsstyrelsen pga. den forsinkede flytning. 

 

Den fri egenkapital er på mellem 30-40 mio. kr. som vi kan bruge af i år – 

men herefter skal vi være mere i balance hvilket er meldt ud til institutterne.  

 

Det blev aftalt at de tilhørende regneark til rapporten skulle udsendes til rå-

det. Endvidere blev efterlyst en redegørelse for hvordan pengene bliver for-

delt mellem KU centralt, fakultetet og institutterne. 

 

Dekanen oplyste hertil at fællesadministrationen (rektor) tager 20 % af STÅ, 

fakultetet tager hvad der skal bruges på fakultetsniveau, og institutterne får 

resten. Eksterne bevillinger går ubeskåret til institutterne (også overhead). 

Basisbevillingen til forskning er reduceret og udmeldes ofte som øremærke-

de bevillinger som man kan søge. EU-programmet Horizon er også en god 

mulighed til at søge penge hos. Vi kan tage punktet op på næste møde, hvor-

til der vil blive udsendt en sammenhængende redegørelse. 

 

4. Meddelelser 

 

Formidlingsprisen  

 

Der blev ved email af 31. januar meddelt til AR at man kan indstille i alt 10 

kandidater til formidlingsprisen. Der er indstillingsfrist tirsdag den 1. april 

2014 kl. 12:00 

 

Julie Sommerlund oplyste at ved fakultetets ny-indstiftede årsfest den 23. 

maj vil der blive uddelt 3 priser – en formidlings-, forsknings- og undervis-

ningspris. Rådet kan indstille op til 10 personer til formidlingsprisen. Der er 

nedsat et prisudvalg til bedømmelse med Mie Femø, Dan Zahavi, studenter-

repræsentanter mfl. Indstillingerne skal være på en halv til hel side. Prisen 

består af et keramisk kunstværk og æren.  

 

Der er i øvrigt KU-festival den 9. maj. og uddannelsesdag den 30. sept. 
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Tenure Track 

 

Dekanen meddelte at der er stormøde om tenure track den 13. marts kl. 14-

15.30. Hvad er baggrunden, processerne mv. Mødet afholdes på engelsk og 

der vil også være lidt om uddannelsesreformerne.  

 

Særlig udpeget person (named person) 

 

Dekanen oplyste at der er ved at blive udpeget en særlig udpeget person som 

vil være en kommende ny institution, og vi har valgt en VIP som skal være 

uafhængig af ledelsesstrengen. Det sættes i værk pr. 15. marts. Der oprettes 

en hjemmeside om det, og der kommer en nærmere udmelding i næste uge.  

 

Gebyr for doktorafhandlinger 

 

Dekanen fortalte at fakultetets ønske om gebyr for doktorafhandlinger ”ude-

fra” har været forelagt ministeriet. Men forslaget vandt ikke tilslutning, og 

det er besluttet at man ikke vil ændre bekendtgørelsen.  

 

HumRådets generalforsamling 

 

Studenterrepræsentanterne oplyste at HumRådet netop har afholdt general-

forsamling. Der blev valgt en ny formand, nedsat en koordinationsgruppe og 

gennemført nogle vedtægtsændringer. I bestyrelsen vil der komme institut-

repræsentanter, der vil være et formandskab, og det træder i kraft pr. 1. sep-

tember.  

 

5. Evt. 

 

Der er fastlagt følgende møderække for året (tirsdage kl. 10-12): 1. april, 6. 

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

 

Punkter til senere: Pt. ingen ventende punkter. 

_______________ 

 

6. For lukkede døre 

 

Orientering om afslutning af doktorsag 

 

Den verserende doktorsag blev drøftet og rektors sekretariats afgørelse taget 

til efterretning. 

 


