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SIDE 2 AF 6 

 

Referat 

 

0. Præsentationsrunde 

 

Der var en kort præsentationsrunde. 

 

Bo Fritzbøger er udtrådt af rådet da han er blevet viceinstitutleder på Saxo. 

Hans suppleant lektor Sidsel Eriksen indtræder i stedet. Michael Pallisgaard 

er fratrådt som studenterrepræsentant. Laura Bech Hansen er suppleant og 

indtræder i stedet. 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt – dog således at der blev ændret i rækkefølgen 

på to af punkterne (3 og 4). 

 

2. Valg af ny næstformand og repræsentant til senatet 

 

Bo Fritzbøger var næstformand i rådet, og der skulle vælges en afløser. Bo 

var endvidere VIP-medlem af senatet, så hertil skulle der også vælges en ny 

repræsentant. 

 

Klemens Kappel blev valgt til ny næstformand og Margit Warburg blev 

valgt som VIP-repræsentant til senatet.  

 

3. Q2, finanslovssituationen og et evt. fornyet ønske om gennemgang af 

budgetmodel/institutøkonomi. 

 

2015-situationen 

 

Dekanen redegjorde først for den økonomiske situation i år. Q2-materialet 

er ikke udsendt da det ikke er helt opdateret ift. den nyeste udvikling. Oprin-

deligt regnede vi at holde budgettet med et planlagt underskud på ca. 19 

mio. kr. Årsagen til at regnskabet bliver dårligere er dispositionsbegræns-

ningen på 1 % som blev udmeldt lige inden sommerferien (giver ca. -5 mio. 

kr.) og den udskudte flytning skulle have givet 10 mio. kr. i erstatning, men 

gav kun 7 mio. kr. Efter Q2 var indmeldt viste det sig at STÅ-produktionen 

blev dårligere end forventet – ca. 200 STÅ lavere. En del af disse er i mel-

lemtiden kommet frem - så vi nu er 60-70 STÅ bagefter. Vi mangler fær-

diggørelsesbonus på 2-3 mio. kr. Der var lagt tekniske budgetkorrektioner 

ind som normalt giver et bedre resultat; men det var ikke tilfældet i år. Hvis 

man lægger det hele sammen mangler vi de budgetterede 19 mio. kr. plus op 

mod 16 mio. kr., og disse penge skal vi finde i vores eget budget inden for 

de næste 4 måneder. 

 

Det er hele KU som oplever et forringet resultat ved Q2.  

 



 

SIDE 3 AF 6 

Hvis ikke vi når hele besparelsesmålet så vil der nok komme et ekstra træk 

på egenkapitalen, og vi vil miste noget goodwill.  

 

Q3 kommer i midten af oktober, og det vil nok give en klar strømpil om 

hvordan det går med tilpasningen til det reviderede budget. 

 

Medlemmerne havde på den baggrund en række spørgsmål, og dekanatet 

kom med følgende svar. 

 

Ikke alle reeksaminationer er bedømt endnu – dvs. her er der nogle STÅ 

som endnu ikke er registreret. Sidste kørsel viste en stigning på 278 % i re-

eksaminationer, og mange dukkede ikke op til reeksamination. 

 

På længere sigt kalkulerer fakultetet med faldende STÅ-indtægter. I 2016 

regner vi med en lille stigning; men her bliver taxameterne beskåret. Fra 

2017 og frem til 2020 regnes der med fald i STÅ-produktionen. 

 

Fakultet sparer alle steder hvor det er muligt også på vedligeholdelse og an-

skaffelser, rejser, DTAP, DVIP, mv. 

 

Der spares ikke på undervisning og studievejledning. 

 

Fremtiden 2016 og frem 

 

Dekanen fortalte at der er den almindelige 2 % effektivitetsbesparelse som 

kører år for år, og det rammer især undervisningen til fordel for forskningen. 

Dertil kommer så regeringens nye 2 % reducering. Man vil endvidere holde 

op med 3 års budgetlægningen, og ophæve den midlertidige takstforhøjelse 

på 5.000 kr. pr. STÅ. Så har vi dimensionering og studiefremdriftsreformen, 

en taxameterreform, alle disse tiltag kan tilsammen give et noget mørkt bil-

lede for de næste 4-5 år, og kan måske give en nedskæring på 70. mio. kr. i 

alt.  

 

Når finanslovsforslaget foreligger, kommer der måske yderligere dårlige 

nyheder. Vi kan håbe på at der måske sker nogle lempelser på dimensione-

ringen og fremdriftsreformen.  

 

Samtidig stilles der krav om flere undervisningstimer, mere forskning, mere 

feedback etc. 

 

Faktorer som kan forbedre økonomien vil være reduktion af frafald - som er 

et vigtigt og et ømt punkt. De studerende gennemfører måske mere hurtigt 

studierne, der kan komme flere eksterne bevillinger med overhead. Fakultet 

skal se på bureaukratiet iht. regeringens krav om mere effektive sagsgange.  

 

På den baggrund kom der følgende udsagn.  

 



 

SIDE 4 AF 6 

Der er kommet en rapport som viser at de studerende er blevet hurtigere til 

at gennemføre studierne. Men den forbedring har især været via udskrivning 

af de inaktive studerende.  

 

En reducering på 70 mio. kr. kan give et krav om reducering af antallet af 

stillinger som kan ske ved seniorordninger, frivillige pensioneringer….. 

  

Nogle studerende vil måske gerne læse mere end 30 ECTS pr. semester. Det 

er en mulighed som måske kan lade sig gøre ift. den nye bekendtgørelse om 

elitestuderende – men vi ved ikke så meget om det endnu.  

 

De ph.d.-studerende er bekymrede for deres rådighedsbeløb i relation til be-

sparelserne. 

 

Der skal reduceres i frafaldet, mange studerende møder ikke op til reeksa-

mination mv. - vi bruger 50 % af tiden på de nederste 15 % af de studeren-

de, og vi kan ikke blive med at reducere frafaldet. Så vi bør være mere se-

lektive med hvilke studerende vi optager 

 

Dekanen: Dimensioneringen vil være med til at skære nogle af de svageste 

studerende fra, tilsvarende effekt vil indførelse af 7-tals-kravet fra 2018 ha-

ve. Der hvor man alene optager 1. prioritetsansøgere er der som regel et 

lavt frafald. På især småfag er der optag af også lavere prioritetsansøgere, 

og her skal man måske indføre mere selektive optag. Endvidere har vi åbent 

hus, gymnasiebesøg mv. 

 

Forskningen skal være mere effektiv og understøtte erhvervslivets behov. Er 

vi klædt på til det!  

 

Dekanatet: vores dimittendundersøgelser viser at vi afsætter kandidater til 

det private erhvervsliv (sekr.: 46 % af årgangene 2007-12).  Fakultetet har 

etableret et tæt partnerskab med Danske Erhverv som er opmærksom på at 

der også er behov for humanistiske kompetencer i fx servicesektoren og 

sprog i eksport/importsektoren – så det er ikke alene tekniske kompetencer 

der er behov for. 

 

4. Den uddannelsespolitiske situation 

 

Diskussionen under punkt 4 havde bevæget sig over i punkt 4 om den ud-

dannelsespolitiske situation. Dekanen sagde at når der er kommet flere tal 

om frafaldet vil der blive nedsat en arbejdsgruppe som skal se på frafaldet 

 

Fakultetet og KU vil se på om vi kan få lavet om på dimensioneringen og 

fremdriftsreformen. Det vil bl.a. være gavnligt med alene at have en BA-

dimensionering. Der er også planer om at udvide kontakten med gymnasier-

ne. 

 

Der kom herefter følgende indlæg. 

 



 

SIDE 5 AF 6 

Der er et problem på sprogfagene med at der ikke er sprogtræning nok hvil-

ket fører til højt frafald. Studiemiljøet kræver også en særlig indsats. Man 

skulle måske kræve aktiv undervisningsdeltagelse af de studerende. 

 

Det er vigtigt at de studerende tidligt er opmærksomme på job- og karriere-

mulighederne. Det bør indgå i undervisningen, og VIP’erne bør være meget 

opmærksomme på dette. Der bør være fokus på også virksomhedsbesøg og 

erhvervspraktik i det hele taget være samt en bedre integration mellem stu-

die og erhvervsperspektiver.  

 

Der er også det konstruktive frafald - nogle studerende er kommet på den 

forkerte hylde og kan gå videre til et andet studie med papir på de eksaminer 

de har taget. 

  

Måske bør man friholde sprogene fra dimensionering. Udover sprogtræning 

indgår i sprogfagene historie, samfunds- og kulturforhold, lingvistik og litte-

ratur, og det er ikke altid de studerende interesserer sig for alting. Måske 

skal fagene være mere modulopbygget og erhvervsrettede, og der skal mere 

innovation og casebaseret undervisning ind i prøver og undervisningsfor-

mer.  

 

Specialisering er en god ide; men man kan ikke give køb på de generelle 

kompetencer som der er behov for både i erhvervslivet og på gymnasiet 

selvom sprogtræning er vigtig. 

 

Kontakten til gymnasiet er vigtig, og studerende for en dag er en god ting.  

 

Måske skulle der være mere fleksibilitet mht. hvor meget/hvordan der skal 

undervises pr. semester – timekravet medfører på Filosofi et færre udbud af 

kurser. 

 

Dekanen sagde afsluttende at der allerede er fleksibilitet mht. hvordan man 

kan udfylde timekravet blot man opfylder det kvantitative mål. Timekravene 

på både BA- og KA-uddannelserne lægger et pres på vores økonomi som 

kan blive et paradoksproblem der vil kræve kreative løsninger. 

 

5. Evaluering af senatet og AR 

 

AR skal evaluere sig selv i efteråret 2015, og gerne så betids så det kan ind-

gå i en drøftelse i Senatet den 5. november (som også skal evalueres). Det 

fremlagte forslag til evalueringsskema blev kort drøftet, og der var følgende 

ændringsønsker: En 5-tilfredhedsskala, ”evt.” slettes fra kommentarer, der 

angives hvad form for medlem man er TAP-observatør, VIP osv. Dekanatet 

besvarer også skemaet. 

 

 

 

 

 



 

SIDE 6 AF 6 

 

6. Revision af procedurer for ph.d.-stipendiater indlejret i kollektive 

eksternt finansierede projekter 

 

Dekanen gav en kort orientering om notatet om revision af procedurer for 

ph.d.-stipendiater indlejret i kollektive eksternt finansierede projekter. Den 

hidtidige procedure har været tung, og derfor er der foreslået ændringer der 

lægger mere ansvar over på projektledere og ansøgere mht. om de lever op 

til kravene. Der skal foretages en faglig vurdering og lægges en fyldestgø-

rende projektbeskrivelse mv.  

 

7. Meddelelser 

 

a. Nyt fra LT, senatet ……… 

 

Der var ikke noget nyt til punktet. 

 

b. Udpegning til praksisudvalget 

 

Klemens Kappel er genudpeget som fakultetets repræsentant i praksisudval-

get med Lene Østermark-Johansen som suppleant. 

 

c. Ny valgstatut 

 

Den nye valgstatut betyder at NFI får sin egen repræsentation (efter valget), 

og at VIP-repr. udvides til 8 medlemmer. Det betyder også at når ændrin-

gerne er godkendt skal forretningsordenen konsekvensændres (pr. 1. jan. 

2016). 

 

8. Evt. 

 

Der er fastlagt følgende møderække for 2015 (tirsdage kl. 10-12): 6. okto-

ber, 3. november og 1. december. Punkter til senere: Ph.d.-bivejlederens rol-

le (ønske fra Jann Scheuer), professorrollen og strategi for stillinger mv. (til 

oktober), yngre danske forskere i udlandet som søger danske fonde og vil 

have samfinansiering kommer nogle gange i klemme – Strategi og Forsk-

ningsstøtte kan vel udrede problemets omfang (ønske fra Klemens Kappel) 

samt forskningsrapporten om forskningsproduktionen på de enkelte institut-

ter.  

 

9. For lukkede døre 

 

Der var ikke anmeldt punkter. 

  


