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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt, og der blev gennemført en præsentationsrunde 

af hensyn til det nye studentermedlem Michael Pallisgaard. 



 

SIDE 2 AF 6 

 

2. Den uddannelsespolitiske situation – dimensionering af uddannelser-

ne 

  

Dekanen orienterede om processen ift. Uddannelsesministeriets udspil til 

dimensionering af kandidatuddannelserne. Der skal ske nogle koordinerin-

ger i relation til rektorkollegiet som har lavet et nyt tilbud der nærmer sig 

ministeriets udspil. Men dog således at der lægges op til en bachelor-dimen-

sioneringsmodel frem for en kandidat-dimensioneringsmodel. Pt. er der 

imidlertid ikke tegn på ændringer i den retning. Der forhandles om et nyt 

udspil fra ministeriet som vi endnu ikke kender nærmere.  

 

Fakultetet forsøger at påvirke på alle områder via medierne. Vi har i relation 

til talgrundlaget sagt at det har en større effekt end først meldt ud af ministe-

riet. Indtil videre må vi regne med at modellen bliver gennemført med må-

ske enkelte modificeringer. Indtrykket er at man gerne vil spare ca. en mia. 

kr. på området.  Vi forsøger at fortælle om de forhold som giver en dårlig 

effekt, herunder hvis der er forkerte tal i omløb. Vi er nødt til at skære vold-

somt ned på bl.a. fremmedsprogene. Hertil kommer bachelor-optaget hvor 

fakultetet er nødt at skære ned allerede til næste år, så vi ikke står med en 

bestand efter 2017 der har et retskrav på en kandidatuddannelse som vi ikke 

har finansiering til. Det vil for bacheloroptaget medføre en nedskæring på 

ca. 900 pladser i 2015 ift. godt 2.300 optagne studerende i 2013.  

 

Der er nedsat nogle task forces fra institutterne med institut- og studieledere 

som i morgen (onsdag d. 22. okt.) skal komme med forslag til hvordan vi 

kan tackle sagen. Fremmedsprogsområdet er især hårdt ramt, og vi er nok 

nødt til på dansk og historie at skære bacheloroptaget ned med ca. 50 %. Det 

ser i offentligheden ikke så slemt ud for fremmedsprogene som det reelt er. 

De fleste fag ligger på Engerom og ToRS. På ToRS er sprogene næsten alle 

småfag hvor kandidatoptaget er meget lavt og for nogle fag nul i 2013. Der-

for kan det i gruppen af fremmedsprog være mest enkelt at reducere et stort 

fag – frem for de små fag; men det er heller ikke hensigtsmæssigt. 

 

Fakultetet har de senere år optaget ekstra mange bachelorer som følge af re-

geringens politik. Og det rammer os nu med reduceringerne af kandidat-

optaget.  Områdestudier er meget småt mht. dimensionering og omfatter pt. 

kun 2 af vores fag (religionssociologi og sprogpsykologi). Medie og kom-

munikation er ikke så hårdt ramt pga. af et ekstraoptag i 2013. 

 

Vi har regnet på kunsthistorie som har en ledighed på 10-11 %. Hvis man 

skal nedsætte ledigheden væsentligt skal man i stedet for 25 kandidat produ-

cere 23 pr. år hvilket er en reducering på 8 % - hvor dimensioneringen ar-

bejder med 30 %.  

 

Dekanen har forhandlet med Teologi og Samfundsvidenskab da nogle af de-

res uddannelser indgår i vores grupper, og man er enige om at hvert fakultet 

tager sin proportionale del af nedskæringen (30 %).  
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Som udgangspunkt kan der ikke ændres på de grupperinger som udspillet 

arbejder med. Måske kan der ske lidt justeringer på småfagsområdet.  

 

Fakultet har to kategorier af småfag, nogle finansieres via finansloven, og 

nogle finansieres af KU selv (via støtte fra rektor). Spørgsmålet er om vi 

kan nedlægge nogle af de småfag som er omfattet af finansloven.  

 

Hvis ikke dimensioneringsmodellen bliver ændret vil fakultetet være nødt til 

at nedlægge nogle af de mindre fag. 

 

På baggrund af spørgsmål fra rådets medlemmer uddybede dekanen yderli-

gere. 

 

Ingen VIP’er skal være nervøse for deres stillinger de næste 2-3 år. Hvis der 

ændres på fagstrukturen skal vi se om nogle kan bruges på andre fag. På 

længere sigt skal der nok ske ændringer. Der regnes med et tab på 50-60 

mio. kr. pr. år i de kommende år. Der forventes noget støtte fra KU til over-

gangen. De studerende som er optaget i år og tidligere år har retskrav på at 

komme på en kandidatuddannelse.  

 

Fakultetet har besluttet sig for en stillingspause – ikke et stop. De stillings-

opslag der er i proces fortsætter med mindre der er tale om et nedskærings-

truet fag.  

 

Pt. regner fakultet med at dimensionere bacheloroptaget så det ligger max. 

20 % over kandidatoptaget – for IVA 25 %. Men der vil formentlig være 

forskel fra fag til fag – afhængig af deres overgangsfrekvens. 

 

Effekterne af studiefremdriftsreformen er indregnet i den forventede ind-

tægtsnedgang på 60-65 mio. pr. år.  

 

Retskravet indgår i ministeriets kalkulation og forventes at blive opretholdt. 

Full degree internationale studerende vil vi ikke mere have plads til, og det 

samme gælder studerende fra andre danske uddannelsesinstitutioner der vil 

optages på en kandidatuddannelse. 

 

Der har været et møde mellem ministeren og de uddannelsespolitiske ordfø-

rere i folketinget om dimensioneringen, og den proces er ikke færdig endnu. 

Venstre, Konservative, SF og Enhedslisten har meldte kritisk ud til forsla-

get. Men det er svært at se hvilke konsekvenser det vil få. 

 

Fakultetet skal se strategisk på hvad vi vil satse på. Vi er nødt til at se på de 

fag som er bæredygtige, og som producerer kandidater der er efterspørgsel 

efter. Man kan også oprette nye uddannelser, og mindre fag kan måske læg-

ges sammen til områdestudier.  Indfasningen af dimensioneringen tager 

nogle år, og vi mister pengene gradvist over 3-5 år. Derfor må vi forsøge at 

få penge fra andre kilder.  
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Herefter kom der følgende synspunkter. 

 

Tysk har en meget lav ledighed, og derfor risikerer man at der bliver mangel 

på tysklærere til nogle af sproguddannelserne, og det kan også gælde en-

gelsk, fransk og spansk. Dansk Industri mener også at der kan blive mangel 

på sprogfolk.  

 

Man kunne måske få ambassaderne til at skaffe støtte til fremmedsprog.  

 

På ToRS skaffer nogle af de små miljøer mange eksterne midler. 

 

Det er vigtigt at rette blikket mod hvad konsekvenserne er for fremtiden – se 

bl.a. på prognoser for behovet for gymnasielærere mv.  

 

HUMrådet har sammen med de andre universiteters studerende forsøgt at 

koordinere til fælles aktion.  

 

Man kan se § 20 spørgsmålene til dimensioneringen på folketingets hjem-

meside.  

 

Dekanen sagde afsluttende at hvis der kommer noget nyt sender vi det ud. 

Der er et ekstraord LT-møde i morgen med dimensioneringen som eneste 

punkt. KU skal senest den 20. november give endeligt høringssvar til Ud-

dannelsesministeriet. 

 

3. Udviklingskontrakt 2015-17 

 

Dekanen sagde at udviklingskontrakten skal underskrives i morgen; men 

mange af punkterne stritter mod dimensioneringen. Dette vil formentlig 

medføre at kontrakten skal ændres på en lang række punkter. 

 

Et medlem mente at rektor skal lade være med at underskrive kontrakten.  

 

Dekanen gennemgik herefter kort de enkelte punkter i udviklingskontrakten. 

 

- Stigning i ansættelse af VIP’er. Det vil være svært at opfylde for 

HUM og de andre dimensioneringsramte fakulteter. 

 

- Mårettet indsats med rekruttering af internationale studerende vil 

være vanskeligt at opfylde mht. full degree-studerende. Internationa-

le studerende som ikke belaster kandidatoptaget kan være gode af 

hensyn til økonomien. 

 

- Øget mobilitet med at sende egne studerende til udlandet. Det er der 

ikke forhindringer for. 

 

- Besøgstilbud til gymnasier mv. Det kan fortsat lade sig gøre; men 

det kan blive sværere at rekruttere studerende fra egnsudviklingsom-
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råder da dimensioneringen bl.a. vil øge karakterkravene til de ad-

gangsgivende karakterer. 

 

- Stigning i licens- og salgsaftaler kan nok godt lade sig gøre. 

 

- Stigning i erhvervsph.d.-, erhvervspost.doc-projekter og specialer 

med ekstern part vil også fortsat være muligt. 

 

- En øget VIP/studerende-ratio kommer af sig selv hvis der optages 

færre studerende. 

 

På den baggrund blev bemærket at der ikke mere er noget om entreprenør-

skab i uddannelserne, og at vi er nødt til at tænke nye typer kandidatuddan-

nelser i samarbejdet med professionhøjskolerne. 

 

4. Orientering om normarbejdstidsaftale for VIP 

 

Dekanen betonede at der var tale om en orientering, da aftalen om arbejds-

tidsnormer for fakultetets HVIP-medarbejdere er underskrevet. Aftalen er 

blevet genforhandlet efter 2½ år hvilket var fastsat i den oprindelige aftale. 

Årsagen var tenure track-stillingsstrukturen, en øget fleksibilitet mellem un-

dervisning og forskning (afskaffelse af begrebet frikøb) samt at timebanker-

ne er afskaffet. 

 

Frikøb er som begreb afskaffet på KU, og bør ikke anvendes mere. Ud-

gangspunktet for VIP’erne er en 50/50 fordeling mellem undervisning og 

forskning. Men det er også anerkendt at der kan være en vis fleksibilitet 

begge veje. Dog ikke sådan at man kan komme helt væk fra undervisning. 

Selv ved store forskningsprojekter skal der være kontakt til undervisningen.  

Det lægger et større ansvar på ledelsen og VIP’er som skal aftale evt. fleksi-

bilitet ifm. MUS-samtalen. 

 

Man kan godt skrive forskningsledelse ind i en ansøgning hvilket kan give 

noget mere forskningstid.  

 

På den baggrund blev bemærket. 

 

Det er vigtigt at der ved EU-ansøgninger mv. er opmærksomhed på at frikøb 

er udelukket. Og at man skal have en aftale med institutlederen om evt. flek-

sibilitet. 

 

Der blev stillet terminologisk spørgsmålstegn ved anvendelsen af udtrykket 

forberedelsesfaktor på side 2 i aftalen. 

 

Endelig drøftede man minimumskravet til forskningspublicering som er føl-

gende: ”Består den årlige forskningsproduktion alene af en tidsskriftartikel, 

skal tidskriftet som udgangspunkt optræde i de bibliometriske autoritetsli-

ster som et kategori-2-tidsskrift”.  
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5. Meddelelser 

 

a. Fusion af NFI og CST 

 

Dekanen oplyste at der er en fusion på vej mellem CST og NFI, og fusionen 

sker pr. 1. jan 2015. Den fysiske samling af enhederne sker først senere. 

Indtil videre skal det hedde Nordisk Forskningsinstitut, og instituttet får nu 

en størrelse som ligner de andre institutters. Der er ansættelse i gang af den 

kommende institutleder. 

 

b. Sammenbygning KUA2 og -3 

 

Erik Kimose Thomsen oplyste at sammenbygningen af KUA2 og -3 går 

godt. Der er en god koordinering og sammenbygningen kører efter tidspla-

nen. Nogle af de berørte medarbejdere er flyttet over i Forbrugerstyrelsens 

bygning, og de studerende har fået pavilloner til undervisningslokaler. 

 

6. Evt. 

 

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

ber og 2. december. 

 

Punkter til senere: Dimensionering, stakeholder (interessentanalyse), profes-

sorrollen og strategi for stillinger mv., tilvalg i Visegradlandene …..  

_______________ 

 

7. For lukkede døre 

 

a. Forfatter der ønsker at trække sin doktorafhandling og indlevere en revi-

deret version 

 

Rådet tiltrådte dekanens indstilling om at forfatteren får lov til at indlevere 

en revideret doktorafhandling.  


