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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

 

Dagsordenen blev godkendt. 
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2. Den uddannelsespolitiske situation 

 

Uddannelsesdimensionering 

 

Prodekan Jens Erik Mogensen redegjorde for uddannelsesdimensioneringen 

og arbejdet med kapacitetsbuffere på BA/KA-dimensioneringen for 2015. 

Fristen for indmelding af kapacitet, herunder buffere er den 8. maj. På BA 

er bufferen efter sædvane 10 % som HUM traditionelt har arbejdet med i 

mange år. Pr. 1. oktober har der traditionelt været et frafald af BA-stude-

rende svarende til dette. Det er nyt at vi skal dimensionere KA-uddannel-

serne. Udgangspunktet er at fakultetet selv bestemmer bufferne på de enkel-

te KA-uddannelser. Initialfrafaldet er ca. 2,5 % efter en måneds studier. 

Men ved sommeroptaget får de studerende allerede i april et tilbud om en 

KA-plads med frist for bekræftelse til den 8. maj, og her er der yderligere et 

frafald. Der skal også indmeldes kapacitetstal for de uddannelser som ikke 

er dimensioneret. Retskravsbachelorer kan altid komme ind på den kandi-

datuddannelse som man har retskrav til. Derudover er der en 10 % fleksibili-

tetspulje til studerende fra andre universiteter og internationale studerende. 

 

Fakultetet er udfordret på nogle områder. Vi har søgt om godkendelse af en 

ny sproguddannelse i Fransk, Spansk og Tysk sammen med CBS (interkul-

turelle markedsstudier). Uddannelsen har fået en rosende prækvalifikation; 

men ministeriet vil have at vi skal finde pladserne inden for det eksisterende 

loft, og det er der ikke plads til. Fakultetet har derfor svaret at det må være 

en misforståelse fordi nye uddannelser ikke skal dimensioneres. På IVA’s 

BA-optag mangler der 59 pladser fordi Aalborg-afdelingens optag manglede 

i de oprindelige tal. Fejlen er rettet hos Danmarks Statistik, men vi mangler 

en bekræftelse fra ministeriet. 

 

På den baggrund stillede rådets medlemmer en række spørgsmål som deka-

nen/prodekanen besvarede. 

 

Hvis vi optager for mange kandidatstuderende forventer vi ikke de store 

konsekvenser hvis der alene er tale om småoverskridelser.  

 

Hvis retskravsbachelorerne fylder op til dimensioneringsloftet er der mulig-

hed for derudover at anvende 10 % elasticitetspuljen.  

 

Stigning i antallet af reeksaminer 

 

Jens Erik Mogensen fortalte at der har været noget pressebevågenhed om 

udviklingen i antallet af reeksaminer. En sammenligning viser en stigning i 

antallet af reeksaminer på 270 % efter at fremdriftsreformen er trådt i kraft. 

Udeblivelsesprocenten er også høj ved reeksamen – den er på 50 %. Det er 

administrativt og VIP-mæssigt ressourcekrævende. Hvis man dumper eksa-

men, herunder udebliver til eksamen så bliver man automatisk tilmeldt reek-

samen.  
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Der blev lovet udsendt et link til rådet med samrådet i folketinget den 28. 

april med uddannelsesministeren om fremdriftsreformen. 

 

Dekanen tilføjede at man gerne vil have forslag fra rådet om hvordan man 

kan tackle reeksamensproblematikken, og på den baggrund kom der følgen-

de forslag og kommentarer. 

 

Man kan dele det op i to problemstillinger: a. To eksamensterminer pr. se-

mester, og b. For mange udeblivelser til eksamen. To eksamensterminer pr. 

semester er svært at komme uden om, og stigningen skyldes at man nu bli-

ver tvangstilmeldt. Det at man ikke dukker op til reeksamen er et særligt 

problem. 

 

Der blev efterlyst udeblivelsesprocenten til den normale eksamen. Svar: Det 

vil blive undersøgt. 

 

Klager over eksamen giver det reeksamen. Svar: Jo i nogle tilfælde (sekr.:i 

2013 var der medhold i 21 % af eksamensklagesagerne). 

 

Studentersiden sagde at det er en uheldig tendens med de mange reeksami-

ner, fordi det koster penge som kunne have været brugt til uddannelserne. 

På den anden side føler de studerende sig presset, og det er med til at øge 

reeksamener. Derfor bør fremdriftsreformen fjernes.  

 

Problemet er at vi tænker for meget i slutprøver - man skulle måske dele op 

i flere mindre prøver i løbet af semestret.  

 

Flere steder forsøger man at dele arbejdet ud over semestret med skriveøvel-

ser mv. og de der har gennemført øvelserne går som regel også til eksamen.  

 

Timetalskravet 

 

På spørgsmål fra studentersiden om hvordan det går med opfyldelsen af 

timetalskravet sagde dekanen at i 2014 levede HUM op til timetalskravet 

undtagen på 4 små fag på ToRS. ToRS har fået at vide at de skal overholde 

kravet også på de små uddannelser, og der vil være en nærmere overvågning 

af det fremover.  

 

Fakultetet forsøger at lægge nogle af de små ToRS-fag inden for Mellem-

østen sammen for derved nemmere at kunne opfylde timetalskrav mv. Der 

indgår bl.a. fælles kurser for de studerende og senere mulighed for speciali-

sering i forskellige sproglige retninger. Når vi skal opfylde 8 timers kravet 

på kandidatuddannelsen har vi behov for økonomisk støtte for at klare det.  

 

Margit Warburg ville gerne rette op på den misforståelse om at der ikke 

skulle være studerende på Hebraisk – det er der! (Sekr.: p.t. er der indskre-

vet 34 BA-studerende og 4 KA-studerende). 

 



 

SIDE 4 AF 7 

 

 

 

 

Det blev nævnt at på Musikvidenskab er der problemer for de som læser te-

oretisk som får 6 timer om ugen mens de som læser den mere praktiske linje 

får 18 timer om ugen. Svar: Det vil fakultetet se nærmere på. 

 

3. Retningslinjer for artikelbaserede ph.d.-afhandlinger  

 

Dekanen sagde at på baggrund af en drøftelse i rådet for ½ år siden blev der 

nedsat et udvalg som skulle se på retningslinjer for artikelbaserede ph.d.-

afhandlinger. 

 

Julie Sommerlund har været formand for udvalget, og hun redegjorde nær-

mere for arbejdet. Resultatet har fået en lidt anden form end forventet. Ud-

valget vil bl.a. gerne sikre transparens om hvem der har skrevet hvad – hvis 

man har skrevet artikler sammen med en vejleder.  Man har forsøgt at klar-

gøre hvad det vil sige at være hovedforfatter og medforfatter mv. Det blev 

betonet at vejlederen skal opfylde alle 4 opstillede krav 

 

Dekanen sagde supplerende at hovedindholdet er at der skal være en kappe 

hvor den ph.d.-studerende redegør for afhandlingens område, metode mv. 

Der refereres til Vancouver protokollen, og det giver god mening. 

 

På den baggrund kom der følgende kommentarer. 

 

Man kan man være i en situation hvor det er svært at skelne mellem hvem 

der har skrevet hvad hvis der har været mange forfattere involveret. Men det 

er især et problem på Science og Sund.  

 

Der blev stillet spørgsmål ved Vancouver protokollen spiller så stor en rolle. 

Udvalgsmedlem Klemens Kappel oplyste at der her er lagt op til at det er 

regelgrundlaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og KU har også 

tiltrådt protokollen. Praksisudvalget følger følger protokollen når de afgør 

sagerne. Ikke alle fagmiljøer følger/kender pt. protokollen. Praksisudvalget 

arrangerer en konference om sampublikationer, og det bør der reklameres 

for i HumNyt mv. 

 

Papiret rummer to dele - regler for sampublikationer og regler for artikelba-

seret ph.d. afhandlinger. Måske skulle man dele det op i to papirer, eller i to 

adskilte dele i et fælles papir. I reglerne om den artikelbaserede ph.d.afhand-

ling står der at der skal være et passende antal – kan man ikke angive hvor 

mange artikler skal der til. Der er heller ikke angivet krav om peer review 

hvis man har indleveret artiklerne til tidsskrifter. Endelig kunne man godt 

angive hvor mange sider skal kappen være på - fx 50 sider. Klemens Kappel 

sagde at alle de nævnte overvejelser har været med i udvalgsarbejdet, og 

man syntes at det er godt at samle det hele i ét papir. Man har formuleret at 

antallet af artikler skal være passende; men kravet er også at indsatsen skal 
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være svarende til 2 års forskningstid. Mht.om peer review ved publicering 

skal indgå i bedømmelsen, så er mange tidsskrifter år om at tage artiklerne, 

og kravet er også at det er fakultetet som skal bedømme afhandlingen.  Julie 

Sommerlund sagde supplerende at et passende antal af artikler svinger fra 

fagmiljø til fagmiljø, og det er her man bør fastlægge antallet af artikler der 

kræves.  

 

Der blev nævnt overlap mellem artikler, hvad skal reglerne være for dette.  

 

Administrationen skal også kunne håndtere det! Svar: Monitoreringen sker 

fra start, så det skulle minimere det administrative arbejde.  

 

Måske skal vejlederen i højere grad være angivet som medforfatter hvis man 

har skrevet i afhandlingen. Her kan man henholde sig til krav c og d på side 

3.  

 

Dekanen konkluderede at der var tilslutning og ros til retningslinjerne og 

takkede for udvalgets indsats. Vi kigger på en redigering til to hoveddele, og 

måske kan man tillige anvende delen om samforfatterskabet som en generel 

vejledning. Her vil vi først afvente det udspil som kommer fra praksisudval-

get.  

 

4. Principper for forskernes/forskergruppernes bidrag til uddan-

nelse  

 

Dekanen oplyste at den overordnede KU-politik fremover fastlægger at alle 

VIP’er skal bidrage til undervisningen, og at frikøb er afskaffet. Fakultetets 

normaftale fra sidste år tog højde for dette. Arbejdsindsatsen kan aftales 

fleksibelt med den enkelte institutleder, så man i perioder forsker mere og i 

perioder underviser mere. Man kan dermed ikke i længere perioder beskæf-

tige sig med det ene eller andet. Hvis man er omfattet af internationale fel-

lowhips kan man nærmere aftale vilkårene med institutlederen. Hvis man 

påtager sig tidskrævende opgaver inden for forskningsledelse kan man aftale 

med institutlederen at man kan få tid til dette. Nogle er bange for at det fjer-

ner incitamentet til at søge eksterne midler, men der vil fortsat være incita-

ment for de der lægger vægt på at samarbejde med andre forskere/forsker-

miljøer. Der er som sagt plads til variationer på institutterne inden for de 

generelle rammer. Endelig giver aftalen om arbejdstidsnormer mulighed for 

fri til forskning hvert 7. semester hvis man underviser ekstra i de foregående 

6 semestre. 

 

På den baggrund blev bemærket følgende: 

 

Der blev udtrykt håb om at reglerne bliver fortolket elastisk, og hvad med 

motivationen for at søge eksterne bevillinger. Svar: Institutlederne er in-

strueret i deres rolle og de muligheder for variation som der er. En ekstern 

bevilling kan give ekstra tid til forskning hvor man senere giver tilbage ved 

at undervise mere. 
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Motiveringen til at søge eksterne midler falder nok samlet set ikke men må-

ske sker der et skift i hvem der søger. De forskere som gerne vil have sam-

arbejdspartnere vil være motiverede. Men det forhold at projektet skal ind i 

undervisningen kan give problemer hvis forskningsemnet er smalt. Svar: 

Det er derfor vigtigt at ansøgningerne går i retning af den forskning som in-

stitutterne satser på, og nødvendigvis behøver man ikke at undervise i pro-

jektet – bare man underviser. 

 

En måde at involvere de studerende på er at invitere dem med til forsk-

ningsnetværkskonferencer, og lade dette indgå i kursusbeskrivelsen.  

 

Der er nok behov for et opfølgende arbejde for at opmuntre til at man søger 

eksterne midler.  

 

Vi skal passe på med at uddannelserne sætter rammerne for forskningen. 

Svar: Det er spørgsmålet om at finde en fornuftig balance mellem undervis-

nings- og forskningsemner, og derfor er det vigtig med den strategiske tænk-

ning på institutterne, herunder hvordan man styrer VIP-ansættelserne. 

 

Pt. er ansættelserne for meget præget af hvem der direkte kan gå ind i un-

dervisningen. Svar: Tenure track ansættelser vil fremover tage hensyn til de 

overordnede strategier – men det er en kendt problematik.  

 

Studentersiden synes at det er godt at man sikrer forskningsbaseret under-

visning og støtter helhjertet de nye regler. Det er vigtigt at de studerende får 

indblik i hvad forskningen går ud på. 

 

Der er et korps af engagerede folk som støtter yngre forskeres ansøgninger. 

Den form for altruisme kunne man prise mere. Man skal socialiseres til at 

gøre mere for andre og ikke bare tænke på sig selv.    

 

Forskningen indgår i undervisningen. Vi skal måske også tænke over om vi 

kan indrette os på en anden måde og langtidsplanlægge forskningen mere. 

Svar: Der er et vist råderum i undervisningen hvor man kan indlægge aktuel 

forskning. Hvis en engageret forsker fortæller så bliver de studerende invol-

veret og interesserede.  

 

Afsluttende sagde dekanen at sagen primært var tænkt som en orientering. 

 

5. Meddelelser  

 

a. Kommissorium for udvalg vedrørende fakultetets professorpolitik  

 

Dekanen sagde at kommissoriet er udsendt til orientering. Der har været af-

holdt ét møde, og her er drøftet hvad vi forventer af en professor i dag - stør-

re grad af samarbejde, sampublikationer, ledelsesrolle, fordeling af profes-

sorer på fagområder og forholdet mellem ordinære professorer og professo-

rer mso mv. Der er deadline 1. oktober, og resultatet vil komme til drøftelse 

i rådet. 
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6. Evt.  

 

Der er et ønske om at få budgetmodellen og institutøkonomien på et kom-

mende møde, og det blev klargjort at der ønskes en redegørelse om erfarin-

gen med budgetmodellen og fordelingen af midlerne, samt overvejelser om 

budgetmodelændringer.  

 

Der er fastlagt følgende møderække for 2015 (tirsdage kl. 10-12): 2. juni, 1. 

september, 6. oktober, 3. november og 1. december. Punkter til senere: 

Økonomi (budgetmodellen og institutøkonomien), universitetspædagogisk 

indsats (2. juni), procedure for professorbedømmelse af lektorer ansat i le-

derstillinger, professorrollen og strategi for stillinger (når udvalgsarbejdet 

foreligger).  

 

7. For lukkede døre  

 

Der var ingen sager til behandling for lukkede døre.  

 


