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SIDE 2 AF 5 

Referat 

  

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Den uddannelsespolitiske situation – dimensionering af uddannelser-

ne 

 

Dekanen orienterede om de seneste ændringer i dimensioneringen.  

 

Ministeren har tilbudt en ny dimensioneringsmodel. De vigtigste ændringer 

er at der nu er lagt et bachelor-loft ind, der gives et ekstra år til indfasning, 

herunder en indfasning af bachelor-optaget over 4 år fra 2015 til 2018. Der 

er videre givet en garanti for at man betaler for de retskravsbachelorer som 

bliver overskydende. Endelig er der givet mulighed for at man ud over ram-

men kan optage 10 % flere kandidatstuderende fra internationale studerende 

og professionsbachelorer. Modellen bliver mere og mere uoverskuelig, og 

den kan ikke være fuldt indfaset før end i 2022.  

 

Den samlede bacheloroptags-reducering er nu på 700 mod før 1.100 pladser. 

 

Den nye model er en modificering; men det er ikke nok fordi der nu er to 

lofter som ikke passer med hinanden. Der er uddannelsesgrupper som er tå-

beligt sammensat, og måltallene er ikke sat i rimeligt forhold ift. arbejds-

markedets behov. Fakultetet og KU forsøger via en dialog at ændre på tin-

gene, og det har måske gradvist en effekt.  

 

Ministeren er under et stort pres i den sammenhæng. Der er indkaldt til 3 

politiske samråd i Folketinget med spørgsmål hvilket også giver pres til æn-

dringer i modellen.  

 

Paneldebatten ifm. HUMrådets ”sit in” viste også et der nok er nye politiske 

signaler på vej. 

 

KU er klar til at dimensionere; men den fremlagte model er håbløs. 

 

På baggrund af spørgsmål fra medlemmerne af rådet uddybede dekanen 

yderligere. 

 

Bestyrelsen holder møde om dimensioneringen på torsdag den 6. november. 

 

Årsagen til at modellen først er helt indfaset i 2022 er at vi forventer at der 

vil komme relativt for mange bachelorer fra optaget i 2017 og 5 år frem – 

ift. kandidatrammen. 

 



 

SIDE 3 AF 5 

 

I den dimensionering vi har indsendt til byen (og som skal drøftes på besty-

relsens møde) har vi set på overgangsfrekvenser og gjort strategiske overve-

jelser mv. Det afgørende er småfagene. Her skal vi opløse grænsen mellem 

fagene. Især fremmedsprogsgruppen er problematisk.  Mange af de små fag 

indeholder store ekspertiser og er gode til at skaffe eksterne bevillinger. Vi 

har i dimensioneringen sat nogle af de små fag til 0-optag – ikke for at lukke 

dem; men for at få dem sat ind i nogle mere brede og robuste studieordnin-

ger. 

 

Fakultetet kan ikke leve med at der er så lav en overgangsfrekvens på de 

små sprogfag, og de studerende kan ikke mere skifte så frit mellem kandi-

datfagene pga. retskravet kun gælder til ét fag. Så vi forventer en ændret ad-

færd af de studerende ifm. dimensioneringen. 

 

På kandidatoptaget kommer den studerende ind hvis man har et retskrav. De 

studerende som kommer udefra bliver nok optaget inden for de 10 % eks-

trapladser. Man har normalt kun retskrav til én kandidatuddannelse.  

 

Der er pt. planlagt en forhandling med Århus Universitet om fordeling af to 

fag. En mere omfattende koordinering skal planlægges over længere tid og 

er vanskelig at gennemføre. 

 

Det er forståeligt at medarbejderne er nervøse – men vi skal alle prøve at 

dæmpe nervøsiteten. Ændringerne sker nu over mange år, og der er ingen 

planer om afskedigelser. Hvis der skal reduceres i antallet af medarbejdere 

så prøver vi at klare det med naturlig afgang. 

 

Pt. er der stillingspause. Dekanen vurderer i de enkelte tilfælde om en stil-

ling kan slås op. Stillingpausen opretholdes indtil vi kender konsekvenserne 

af dimensioneringen. 

 

Selvom man læser i en bredere sammenlagt uddannelsesgruppe kan man 

godt ende med at få en bestemt kandidattitel – fordi man læser dette som en 

linje. 

 

Herefter kom der følgende synspunkter fra rådets medlemmer 

 

Det kan være godt at koble en uddannelse til flere forskningsmiljøer.  

 

Det er vigtigt at vi ser på hvilken impact vores fag giver til samfundsrådgiv-

ning, ambassadører, samarbejde med større firmaer osv.  

 

Hvis mange medarbejdere har stress og angst så bør arbejdsmiljø-strengen 

lave temperaturmålinger ol., så man kan få en samtale i gang om proble-

merne.  

 

 



 

SIDE 4 AF 5 

Fakultetet har haft en stor impact i de seneste måneder, og det er lykkes at få 

mange eksterne partnere på banen i debatten.  

 

Når vi kender den endelige model så vil det være godt med en klar melding 

fra dekanatet.  

 

Dekanen sagde afsluttende at sådan ser status ud nu for dimensioneringen, 

og der kan ske ændringer. Hvis der bliver behov for det vil der blive ind-

kaldt til et ekstraordinært møde i rådet. Hvis der kommer en ny model er der 

sikkert behov for en bred drøftelse.  

 

3. KU-principper for arbejdstilrettelæggelse for VIP 

 

Punktet er udsat indtil materialet om sagen frigives fra HSU. 

 

4. Budget 2015 og kvartalsopgørelse for kvartal 3 (Q3) 

 

Dekanen sagde at der var møde i går med KU’s direktør m.fl. som accepte-

rede fakultetets kvartal3-rapport om økonomien. I år går det godt, vi har 

forbedret økonomien med 8,5 mio. kr. via ekstra STÅ-indtægter. Der er 

nogle opmærksomhedspunkter om TAP forbruget hvor bl.a. studiefrem-

driftsreformen kræver mere administration. Der er brugt for få penge til 

VIP-området pga. forsinkelser i ansættelserne. Forbruget er lavt i omsætnin-

gen af eksterne midler. Vi skal ikke spare for meget op for så risikerer vi en 

beskæring af midlerne. 

 

Det tegner også til at gå godt til næste år for fakultets økonomi. Så i den næ-

re fremtid er der ikke de store økonomiske udfordringer.  I 2017 kommer 

også flytningen af IVA, de første effekter af dimensioneringen mv. hvilket 

giver en negativ effekt på økonomien. 

 

Budget 2015 kommer på rådets møde i december. Der blev lovet at så snart 

budgettet er klart bliver det sendt ud til medlemmerne. 

 

5. Meddelelser 

 

Undervisningscontainere 

 

Dekanen oplyste at der er blevet opstillet containere til aflastning af under-

visningslokalerne ifm. sammenbygningen af KUA2 og -3., og de skal nok 

være der i ca. ½ år. Byggeriet er forsinket, og indflytningen i KUA3 sker 

nok i sommeren 2017.  

 

Ny universitetsdirektør 

 

Dekanen fortalte af universitetsdirektørstillingen er under nybesættelse og 

beslutningen om hvem der ansættes sker i løbet af de næste par uger.  
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Auditorier 

 

Der blev sagt at der mangler auditorier til bl.a. ph.d.-forsvar og konferencer, 

og spørgsmålet er om KUA3 kan afhjælpe dette. Dekanen sagde hertil at 

hvis der mangler auditorier til de to typer arrangement så må man overveje 

at afholde det andre steder på KU.  

 

Arkitektkonkurrence om torvet 

 

Dekanen fortalte at AP Møller fonden har finansieret en arkitektkonkurrence 

om udformningen af torvet foran KUA2. Fonden vil muligvis betale for ud-

førelsen af resultatet af konkurrencen. 

 

Sit in 

 

Sofie Gro Holde oplyste at HUMrådets ”sit in” har fået en god pressedæk-

ning, en mængde studerende har deltaget, og man har tweetet med uddan-

nelsesministeren.  

 

6. Evt. 

 

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

ber. Der vil snarligt blive lagt en møderække for 2015. 

 

Punkter til senere: Dimensionering, arbejdstilrettelæggelse for VIP, Stake-

holder (interessentanalyse), professorrollen og strategi for stillinger mv., til-

valg i Visegradlandene …..  

_______________ 

 

7. For lukkede døre 

 

Der var ingen sager 

 

 


