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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

 

 



 

SIDE 2 AF 6 

 

2. Den uddannelsespolitiske situation  

 

Dekanen sagde at der pt. ikke er så meget at orientere om uddannelsespoli-

tikken, da ministeriet pt. træder vande om de mange input der er kommet fra 

produktivitetskommissionen og Søndergaard-udvalget. Vi forventer derfor 

ikke de store reformer inden det kommende folketingsvalg. Der kommer 

muligvis noget om dimensionering af optagstallene fra 2015. Her vil ar-

bejdsløshedstallene over en periode være en vigtig faktor samt småfagspro-

blematikken. Der synes heller ikke i folketinget være stemning i øjeblikket 

for strukturreformer. Der kan måske også blive i gangsat et arbejde med ta-

xameterområdet. 

 

Jens Erik Mogensen oplyste at KU har søgt et års udsættelse af institutions-

akkrediteringen til 1. februar 2016. Årsagen er at man ikke er så langt endnu 

med forberedelsen. Vi skal derfor i 2015 fortsat lave turnusakkrediteringer. 

Når vi bliver institutionsakkrediteret vil der fortsat være nøje granskning af 

de enkelte uddannelser; men nu udført af KU.  

 

Studentersiden udtrykte bekymring over at fakultetet afskaffer specialeudta-

lelser. De studerende vil gerne af hensyn til deres faglighed og evt. ved en 

klage over karakteren kunne se en begrundelse for karakteren. I stedet kun-

ne man måske få en uformel skriftlig udtalelse. 

 

Dekanen henviste til at sagen allerede havde været drøftet med HUMrådet. 

Han betonede at det skal være muligt for den studerende at vende tilbage til 

vejlederen og få en mundtlig begrundelse. Århus Universitet skaffede speci-

aleudtalelsen for 2 år siden. Afskaffelsen giver mere tid til at kvalitetssikre 

vejledningen (det giver flere timer), og det effektiviserer gennemførselstiden 

fordi det forkorter eksaminationsperioden.  Samtidig har fakultetet i det hele 

taget mere fokus på feed back generelt i forbindelse med undervisning og 

eksamination 

 

Jens Erik Mogensen tilføjede at specialeprøven ikke adskiller sig fra andre 

prøver - hvis man klager kommer der skriftlighed ind i sagen med begrun-

delse for karakteren mv. 

 

3. Indplacering af ekstraordinære stillinger 

 

Bo Fritzbøger havde udarbejdet et notat om indplacering af ekstraordinære 

stillinger i fakultetets fagmiljøer. Han sagde at notatet udspringer ikke af 

noget konkret; men lægger op til en principiel drøftelse. Der kan være pro-

blemer med matchning mellem fagmiljø og ekstraordinære stillinger, og 

hvordan sikrer vi fagenes faglighed i den sammenhæng.  

 

Det er svært at sige nej til et stort forskningsprojekt; men det kan volde pro-

blemer hvis personen er svær at indplacere fagligt bagefter. Samme pro-

blemstilling kan man have ved åremålsansættelser, og man skulle måske 

overveje andre tilbagetrædelsesformer. Det er også vigtigt med åbenhed om 



 

SIDE 3 AF 6 

de beslutninger der er truffet i relation til både forskningsprojekter og åre-

målsansættelser. 

 

Dekanen sagde at det er en meget relevant diskussion; men der er forskelligt 

behov for fortrolighed. Ved indlejring af et forskningsprojekt kan man godt 

være åben om de aftaler der er truffet, og det er rimeligt at drøfte det i det 

faglige miljø, herunder hvordan man kan dreje den/de berørtes faglige pro-

fil. Vi bliver i stigende grad underkastet krav om at eksterne projekter skal 

give aktiviteter i undervisningen, og krav om at forskningsprojekter har en 

uddannelsesmæssig relevans. Det er derfor meget op til ledelsen at være 

med til at skræddersy vores politik på det her område så de forskningsbevil-

linger der hentes passer til den faglige profil. 

 

Der var herefter en længere debat hvor der kom følgende indlæg. 

 

Man oplever som et problem at det der bliver undervist i bestemmes af 

forskningsmidlernes fordeling.  

 

Hvad gør man med de mange tværfaglige projekter. De kan være vanskelige 

at placere på et bestemt institut. 

 

Løsningen til dette kan være at man samfinansierer stillinger mellem flere 

institutter/fakulteter (deres institutter). 

 

Den forskning som er banebrydende nok til at få penge vil som regel også 

komme de studerende til gode i undervisningen. Hvordan tvinger man forsk-

ningsprojekter til at give undervisning.  

 

Forskerservice skal sikre at undervisningsdimensionen indlægges i forsk-

ningsprojektansøgningerne.  

 

Nogle institutter risikerer at blive for uhomogene. Her vil det være en ledel-

sesopgave at sørge for den rette faglige balance. Det er ikke smart hvis for 

meget af et fakultets økonomi afhænger af eksterne bevillinger. 

 

Sagen bør ikke behandles som blot farlig - institutterne er levende organis-

mer som udvikler og forandrer sig, og de faglige tyngdepunkter ændrer sig. 

Noget nyt komme nedefra og andet ovenfra.  

 

Jo men man skal passe på med at de nye impulser ikke bestemmes udefra. 

Derfor skal ledelsen være aktiv med at prioritere ansøgningerne. 

 

Lederstillinger og tilbagegangsstillinger er svære at håndtere, da det er for-

handlingerne som afgør tilbagegang mv. og her kan der ikke være fuld 

åbenhed i forhandlingsperioden. 

 

Når der er truffet en aftale om en tilbagegangsstilling bør der være åbenhed 

om den. 

 



 

SIDE 4 AF 6 

Dekanen bemærkede afslutningsvis at der findes et KU-regelsæt om at man 

som ansat i en lederstilling kan søge om at blive professorbedømt. Uden at 

man dermed bliver lovet en professorstilling.  

 

På den baggrund blev aftalt at på et kommende møde skal drøftes professor-

stillinger, hvilket ansvar man har, strategi for professor mso mv. I drøftelsen 

kan indgå den norske og svenske professormodel. I Sverige kan man blive 

godkendt som professor uden at man dermed får professorløn. 

 

4. Høring om et nyt initiativ - mere talent uanset køn 

 

Dekanen indledte drøftelsen af høringen om mere talent uanset køn med at 

nævne at der er mulighed for også at give sit besyv med på via institutterne 

hvor der er frist den 27. maj.  

 

Hvad mener Rådet om de muligheder som den nedsatte task force har lagt 

op til. Bestyrelsen har også drøftet sagen og så gerne at man udformede po-

litikken på området på en anden måde. KU står ikke så godt i relation til an-

dre nordiske universiteter. Vi har færre kvinder i både leder- og professor-

stillinger. 

 

På HUM har vi mange ansøgere til alle vores stillingskategorier. 

 

Herefter blev fra oplægget drøftet følgende pinde. 

 

Rekrutteringsprocessen 

 

Det kan være et problem at nogle stillinger opslås så snævert at der kun 

kommer en ansøger – og derfor kun et køn. Årsagen er at man har en kandi-

dat som man ønsker ansat i stillingen. Det kunne gøre det nemmere hvis 

man havde et promoveringssystem til dette, og så dertil havde reelt åbne op-

slag som ville tiltrække flere ansøgere. 

 

Man kunne kræve at der skal være mindst 3 kvalificerede ansøgere for at en 

stilling kan besættes.  

 

Det handler også om at ændre det sociale miljø og kultur på institutterne 

mod en mere samarbejdende kultur. Det vil nok tiltrække flere kvinder og 

mænd. 

 

De øgede krav om samarbejde på undervisningsområdet vil sikkert give en 

positiv effekt.  

 

Notatet taler om diversitet, men udover køn er der andre former for diversi-

tet som ikke behandles.  

 

 

 

 



 

SIDE 5 AF 6 

Barselsfond 

 

Man drøftede kort ideen om en barselsfond som skal give VIP’er der kom-

mer tilbage fra barsel ekstra tid til forskning. Flere syntes at det var en god 

ide. Endvidere blev fremført at en fond også bør omfatte TAP’er. 

 

Dekanen sagde at en barselsfond kan blive dyrt for HUM, og derfor bør for-

udsætningen være at det bliver en central finansieret fond. Han opfordrede 

endelig til at man drøfter talent uanset køn videre på institutterne. 

 

5. Udkast til The Danish Code of Conduct for Research Integrity 

 

Dekanen fremlagde udkast til Uddannelses- og Forskningsministeriets op-

læg til The Danish Code of Conduct for Research Integrity. Oplægget går 

ind i feltet med videnskabelig redelighed og sikring af forskningsdata. Det 

ser fornuftigt ud, er meget detaljeret, og man kan næsten ikke være uenig. 

Det er også til høring i institutrådene.  

 

Det blev påpeget at dokumentet er en kodificering af de gældende syns-

punkter. De kollektive forskningsprojekter er ikke klart defineret  (side 14), 

og det er heller ikke defineret hvornår noget tæller som et kollektivt forsk-

ningsprojekt, og endelig mangler der en præcisering af ledelsesrollen ved 

kollektive projekter. En mulighed kan være at tage den nuværende tekst ud 

fordi det er for svært at definere.  

 

Dernæst blev sagt at der mangler noget om hvordan man angiver rækkeføl-

gen af forfattere i fælles forskningsartikler. Hertil blev nævnt at Vancouver-

principperne fastlægger dette – men det bør klargøres i oplægget.  

 

Dekanen nævnte at det er spørgsmålet om samforfatterskab mellem ph.d-

studerende og –vejleder snart bliver genstand for en ledelsesbeslutning. 

 

Sluttelig blev nævnt at ved EU-ansøgninger og lignende vil det være godt at 

henvise til at man lever op til The Danish Code of Conduct for Research In-

tegrity. 

 

6. Meddelelser 

 

Dekanen nævnte at der er KU-festival på fredag den 9. maj og HUM årsfest 

den 23. maj. 

 

7. Evt. 

 

Der blev rejst spørgsmålet om i hvilket omfang der gives tilbagemeldinger 

til formanden/udvalget ved disputatsbedømmelser mv. Dekanen lovede at 

tage dette op med H&R-afdelingen.  

 

Der er fastlagt følgende møderække for året (tirsdage kl. 10-12): 3. juni, 2. 

september, 7. oktober, 4. november og 2. december. 



 

SIDE 6 AF 6 

 

Punkter til senere: Professorrollen, strategi for professor mso, den norske og 

svenske model mv. 

 

8. For lukkede døre 

 

a. Eliteforsk-rejsestipendier 

 

Rådet tiltrådte indstillingen af 3 ph.d.-studerende til eliteforsk-rejsestipen-

dier.  

 

b. Eliteforskprisen  

 

Rådet til tiltrådte indstillingen af en forsker til eliteforskerprisen. 


