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SIDE 2 AF 4 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Den økonomiske situation 

 

Dekanen indledte med at fortælle, at der selvsamme dag ville være opfølg-

ningsmøde med universitetsdirektøren vedr. budgetkørsel for tredje kvartal 

(Q3) samt budgettet for 2016. De kommende besparelser for fakultetet for-

ventes stadig at ligge omkring de 25-35 mio. Det kommer blandt andet til at 

ramme ph.d.-optaget. En større del af besparelserne skal tages fra admini-

strationen (både løn og effektiviseringer), mens resten ville skulle tages fra 

kerneydelserne (uddannelse og forskning).  

 

Dekanen sidder i en taskforce på KU-niveau, som ser nærmere på de kom-

mende besparelser. 

 

I forhold til udgiftsstoppet, som blev indført her i efteråret, så ligger fakulte-

tets budget nu, hvor det skal, dvs. at underskuddet for 2015 ser ud til at blive 

på ca. 18-19 mio. Alle har bidraget til at få nedsat underskuddet, og det er 

rigtig positivt.  Fakultetet skal dog helst opnå et endnu bedre resultat, så det 

er vigtigt at fortsætte med at være tilbageholdende. Den nuværende egenka-

pital bliver opbrugt i 2016 og 2017 (i 2017 kun til indflytning i KUA3). Det 

er derfor vigtigt, at fakultetet er i balance i 2017. En større del af 2016-

projekterne er trukket fra egenkapitalen, så når disse udløber, vil det bidrage 

til en bedre balance. På sigt skal fakultetet være i stand til igen at kunne op-

bygge egenkapital. 

 

Rådet drøftede forskellige muligheder for besparelser inden for ph.d.-

området, sammenlægning af uddannelser m.v.  

 

Herefter blev der spurgt ind til tidshorisonten for den kommende fyrings-

runde. Dekanen forklarede, at runden vil foregå i første kvartal af 2016, så 

den kan nå at have effekt i budgettet for 2017. KU har endnu ikke meldt en 

procesplan ud. Først skal der kigges på naturlig afgang, inden man kommer 

til reelle fyringer. Som minimum skal KU spare 300 mio. Det er ikke ude-

lukket, at der på sigt kommer en fyringsrunde mere. 

 

I forhold til det nuværende finanslovsforslag virker det ikke som om, at der 

kommer til at ske de store ændringer. Ligeledes ser der ikke ud til at ske 

ændringer i forhold regeringens opsigelse af aftalen om 70 mio. i huslejetil-

skud til KUA3. 

 

Der blev spurgt, om FKK stopper med bevillinger til postdocs. Dette er ikke 

afgjort endnu. 

 



 

SIDE 3 AF 4 

Endelig diskuterede rådet muligheder for at forberede fakultetet til at blive 

målt på beskæftigelsespotentiale, herunder hvorvidt VIP’ere ville kunne bi-

drage med oplysninger inden for deres eget felt, bedre karrierevejledning, 

alumner som cases m.v. Dekanen fortalte, at han sidder i en taskforce på 

KU-niveau, som arbejder med den kommende taxameterreform. Julie Som-

merlund oplyste, at der som planlagt også kommer en ny dimittendundersø-

gelse. 

 

3. Den uddannelsespolitiske situation 

 

Dekanen fortalte, at der stadig er en forventning om, at elementer i studie-

fremdriftsreformen vil blive justeret. Det drejer sig blandt andet om tvangs-

merit og obligatorisk tilmelding til fag og prøver. De overordnede målsæt-

ninger i reformen forventes at være de samme.  

 

Direktionen vil i den kommende tid se nøje på fakultetets uddannelsesporte-

følje, herunder hvorvidt det er muligt at opretholde den nuværende i forhold 

til de kommende besparelser. En mulighed kunne f.eks. være, at man gik ind 

og så nærmere på reducering af udbuddet af tilvalg herunder tilvalgspakker 

på 15 eller 30 ETCS.  Efter spørgsmål fra studentersiden forklarede deka-

nen, at det er direktionen, som beslutter, hvorvidt tilvalgsfag skal lukkes el-

ler ej, men at de studerende vil blive involveret, inden en sådan beslutning 

træffes. 

 

Det blev fremført, at frafald og dimittendarbejdsløshed er vigtige emner, 

som burde italesættes noget mere over for VIP-siden. Dekanen understrege-

de, at disse emner bliver omtalt i forbindelse med institutbesøgene.  

 

Rådet talte herefter kort om det kommende krav til nye studerende, som skal 

have 7 i karaktergennemsnit. Kravet vil blive indført fra 2018.  

 

4. Professorudvalgets rapport 

 

Rådet drøftede den nye professorpolitik og kom med følgende ændringer: 

 

 Tilføjelse af krav om sociale og kollegiale kompetencer. 

 Ved afslag på indstilling til professorbedømmelse sendes ansøgnin-

gen videre til dekanen, som træffer den endelige afgørelse. 

 I forbindelse med krav til undervisningskompetencer skal udvikling 

med som kriterie.  

 

Rådet havde en længere drøftelse om, hvordan de nye professorater vil blive 

omtalt i forhold til andre professorater. Dekanen slog fast, at der er tale om 

helt ordinære professorater på lige fod med professorater, som har været i 

opslag. Hvad angår MSO professorater så vil denne betegnelse kun frem-

over blive brugt i helt særlige tilfælde. 

 

Professorpolitikken skal også laves i en engelsk version. 

  



 

SIDE 4 AF 4 

Endelig nævnte dekanen, at det ikke vil være muligt at ansøge om at blive 

professorbedømt, før ansættelsesstoppet er ophævet. 

 

5. Meddelelser 

 

Kristian Boye Petersen oplyste, at der er opstået en forsinkelse på KUA3-

byggeriet. I december vil det blive afklaret, om det får betydning for ind-

flytningen. Hvis ikke det er muligt at flytte i januar 2017, bliver flytningen 

udskudt til sommeren 2017. I forbindelse med sammenbygningen af KUA2 

og KUA3 er der stadig problemer med støj, hvilket fører til løbende juste-

ringer. 

 

6. Evt. 

 

Intet. 

 

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

ber. Punkter til senere: Ekstern finansiering og ph.d.bivejlederens rolle (øn-

ske fra Jann Scheuer). Foreløbige temaer (drøfter på feb.mødet): Trusler 

mod forskere, sluteksamination og frafald, hvordan kan man måles mht. 

samfundsimpact, hvad skal en professor lave, hvad vej skal universitetet gå. 

 

7. For lukkede døre 

 

Ingen punkter. 

 

 

 


