
D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  –  A K A D E M I S K  R Å D  

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

 

 

  

 

 

 

 

DIR  353 28089 

 

okj@hum.ku.dk 

 

REF: OKJ 

 

 

 

  

R E F E R A T  A F  A K A D E M I S K  R Å D S  M Ø D E  D E N  5 .  A P R I L  

2 0 1 6  

2016 

   

 

Deltagere: Ulf Hedetoft (dekan), Detlef Siegfried, Nan Dahlkild, Isak Winkel 

Holm, Nete Nørgaard Kristensen, Annette Lassen, Frans Gregersen, Christian 

Troelsgård, Margit Warburg (til kl.11.30), Laura Bech Hansen, Jacob Re-

decker (til kl. 12), Paula Emilie Monberg (suppl. f. Caroline Faurskov Ved-

øe), Emilie Hasling Rasmussen, Lin Fitje Solvang, Thomas Grane, Hans O. 

Emborg Bünemann og Toke Nordbo.  

 

Afbud/fraværende: Caroline Faurskov Vedøe. 

 

Prodekaner: Jens Erik Mogensen og Julie Sommerlund (til kl. 12). 

  

Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen, Jesper Hede og 

Ole Krarup Jensen (referent). 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Den økonomiske situation 

3. Impact 

4. Uddannelsesporteføljen 

5. Frafaldsrapporten 

6. Meddelelser  

7. Evt. 

8. For lukkede døre (der var ingen punkter) 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt. 
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2. Den økonomiske situation 

 

Dekanen indledte med at sige at fakultetet nu er gennem den første tilpas-

ningsrunde. Partshøringerne har givet anledning til enkelte ændringer.  

 

Det ser ud til at STÅ-produktionen vil kunne registrere en fremgang udover 

det forventede med +5 % fsva. det akademiske år 2015-16. Fakultetet un-

dersøger hvordan fremgangen fordeler sig på institutter og fag. Fremgangen 

er muligvis en effekt af fremdriftsreformen. Vi forventer også en positiv ef-

fekt i 2017, og derefter vil det nok være mere usikkert om vi kan regne med 

yderligere fremgang. 

 

Q1 – første økonomikvartalsrapport - kommer som punkt på næste møde. 

 

Fakultetet kommer til at realisere fortætningsgevinsterne hurtigere end op-

rindeligt forventet. Det betyder ikke at den nuværende tilpasning ikke var 

nødvendig; men det betyder at næste nedskæringsfase bliver mildere. Vi 

flytter ud af Amager Fælledvej, forlader bygning 25 og flytter ud af Mikado 

House. Det giver nok en besparelse på ca. 15 mio. kr. Specialefabrikken 

flyttes, men bevares, og der sker ikke inddragelse af gruppelokaler. CIP og 

TEACH kommer til at sidde sammen, og der arbejdes med studiemiljøet i 

KUA1. 

 

Hele KU har igangsat en proces med at finde samlet 200 mio. kr. via billige-

re indkøb og effektiviseringer af forskellig art. På HUM-KU skal vi finde 

minimum 50 mio. kr. frem mod 2019. Generelt kan man ikke afvise at der 

kan ske ændringer i bemandingen ved rationaliseringer.  

 

Dekanen oplyste – på forespørgsel - at der ikke er aktuelle planer om sam-

menlægninger af fakulteter. Der er planer om samarbejde inden for driften 

og på enkeltstående administrative områder, når JUR og TEOL flytter til 

KUA3. 

 

Det blev bemærket at pressemeddelelsen om småfagslukninger er uheldigt 

formuleret hvad angår lukning af fag der skal sammenlægges. Dekanen lo-

vede at præcisere det mere retvisende i den videre kommunikation. Sam-

menlægninger forventes at ske med henblik på optag fra 2017. 

 

3. Impact 

 

Julie Sommerlund bemærkede til oplægget om KU’s impact- og innovati-

onsstrategi, at det fremlægges til drøftelse for rådet. Innovation har i KUFIR 

været drøftet som privat kommercialisering. I de tørre områder mener man, 

at det skal ses mere bredt. Vores forskere er i høj grad med i den offentlige 

sektor og debat, og vi vil gerne se på hele samfundets behov for viden. Dis-

kussionen har været ført i KUFIR i årevis, og derfor er der udarbejdet dette 

oplæg som et fælles oplæg fra de tørre fakulteter. Det har været drøftet en 

gang i KUFIR, og det skal drøftes igen. Når oplægget er drøftet færdigt skal 

der udarbejdes en handlingsplan. 
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På den baggrund kom der følgende bemærkninger: 

 

Det er godt at de tørre fakulteter har kunnet samarbejde om et fælles oplæg. 

Det vil blive stærkere hvis man prioriterer klarere mellem de forskellige til-

tag. Hvordan kan vi hjælpe til med at forbedre det offentlige system fx hos-

pitals- og lægekonsultationer? Det er nok de små og mellemstore erhvervs-

virksomheder vi skal samarbejde med, og kommunikation er en vigtig del af 

deres profil. Man bør se nærmere på hvordan indikatorer kan operationalise-

res. Der er et stort publikum til mange af de generelle forskningsindsatser. 

Et godt eksempel er den omfattende foredragsvirksomhed som Mogens 

Herman Hansen står for. 

 

Forskningsevaluering og cases kan godt bruges til noget i denne sammen-

hæng.  

 

Det er godt at udvide området til mere end den private sektor. Impact hæn-

ger for KU sammen med at vi ligger i København. Kultur bør med i impact - 

måske som kultur og medborgerskab.  

 

Flere nævnte at man på institutterne havde impact via besøg og foredrag for 

gymnasielærere. 

 

Erhvervs-ph.d. er en tung sag når det går gennem UCC-systemet, fordi man 

her mest satser på didaktik. 

 

Der foregår også impact via Åbent Universitet, Folkeuniversitetet og Muse-

um Tusculanum. 

 

Dekanen nævnte, at der på KU er ved at komme en erkendelse af, at der skal 

satses mere på efter- og videreuddannelse. Hvordan supplerer vi de kompe-

tencer som bachelorer og kandidater kommer ud med? Vi skal se på hvor-

dan vi fagligt kan løfte området og samtidig få økonomi ud af det. 

 

Hertil blev bemærket, at der har været satsninger på masteruddannelser mv., 

hvoraf nogle faktisk har været bæredygtige, mens andre ikke altid har haft 

en god økonomi. 

 

Det er vigtigt at dyrke kanalerne til myndighedsområdet, så ministerierne 

bruger det der kommer fra universiteterne.  

 

Det blev nævnt at den første indikator er for upræcis. Turisme bør nævnes 

for sig og uddybes.   

 

Julie Sommerlund takkede afsluttende for indlæggene og sagde at næste 

ryk er en handlingsplan. 
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4. Uddannelsesporteføljen 

 

Dekanen indledte med at sige at drøftelsen af principper for fakultetets 

fremtidige uddannelsesportefølje er første skridt henimod atdrage nogle 

konsekvenser af vores økonomianalyse. Hvordan bevarer vi vores diversitet 

samtidig med at vi klarer vores økonomiske udfordringer og bevarer vores 

høje kvalitet? Dette er første runde af en brainstorm. Der kommer også en 

ekstern konsulentanalyse af vores uddannelsesøkonomi. Analysen er pt. i 

udbud. Den skal foreligge inden sommerferien. I toppen af KU er der en 

forståelse for at vi skal bevare en stor fagdiversitet.  

 

På den baggrund kom der følgende bemærkninger fra medlemmerne, samt 

svar fra dekanatet: 

 

Ungdomsårgangene falder, og der er en bevægelse for at få de unge væk fra 

de videregående uddannelser. Videre er der stigende karakterkrav til gym-

nasierne og universiteterne. Det gør i sig selv at uddannelserne kommer un-

der pres. Hvad har vi gjort! Pt. foretages der nogle enkelte sammenlægnin-

ger af fag, som nok ikke giver den endelige løsning på problemerne. Hvis 

man kræver et min. optag på 40 studerende, så har vi kun 14 fag som lever 

op til det. Økonomien har indtil nu kunnet hænge sammen, og årsagen til at 

det bliver sværere fremover skyldes, at periferiydelserne er vokset fx med 

uddannelsesakkreditering. Derfor skal man se på brede bacheloruddannelser 

med retskrav til så mange kandidatuddannelser som muligt. Det vil give ba-

chelorer med ret generelle kvalifikationer; men alligevel således at de kan 

specialisere sig på kandidatuddannelsen. I Sverige har man noget af denne 

uddannelsesstruktur - dog med et lavere dybdeniveau end det vi har.  

 

Vi skal have generelle kurser i stort format for mange fag. Hvordan hænger 

det sammen med institutstrukturen? På SDU har man en matrixmodel. Det 

er vigtigt at bevare relationen mellem uddannelse og forskning som 1:1. 

Mange VIP’er underviser meget og forsker mindre. Man kan godt være lidt 

skeptisk over for generelle kurser ved fremmedsprogsfag, fordi der er en ri-

siko for at man mister det sprogspecifikke.  

 

Hvordan skaber man balance mellem en god uddannelsesøkonomi og en 

uddannelsesmæssig dybde? Samtidig vil man gerne arbejde på tværs. I fra-

faldsrapporten er der også peget på generelle kurser. Fakultetet har allerede 

brede bacheloruddannelser via bl.a. tilvalgsordninger.  

 

Konsulentopgaven har den også til formål at skabe nye ideer til indtægter? 

Dekanen sagde hertil at det ikke er den centrale opgave for konsulenterne; 

men de må gerne komme med ideer. Deres primære opgave er at hjælpe 

med til at finde besparelser. De skal også arbejde ud fra præmisserne med 

8- og 12-timerskrav og fagdiversitet.  

 

Vores administration og faste udgifter tager i øjeblikket 64 % af STÅ-

indtægterne (det lave taxameter på ca. 44.000 kr.), så er der 36 % tilbage af 
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STÅ-indtægten (ca. 16.000 kr.) til at udbyde uddannelse for. Man bør se 

nærmere på hvordan man kan skaffe flere penge til uddannelse og forsk-

ning. Kommer konsulentopgaven i høring? Dekanen oplyste hertil at opga-

vebeskrivelsen er foretaget i Nørregade. Pt. tager Rektor 20 % af taxametret 

til drift af den centrale administration mv. Fakultetet og direktionen forsø-

ger hele tiden at minimere vores forvaltning. 

  

Spørgsmålet er om der er en modsætning mellem specialisering og det gene-

relle. Man kan godt opnå generelle færdigheder via specialisering. Jens Erik 

Mogensen sagde hertil at det er rigtigt, og første skridt er taget via kompe-

tencebeskrivelser i studieordningerne; men det løser ikke de økonomiske ud-

fordringer. Meget kan klares via organisatorisk fleksibilitet, og bredere 

strukturer vil give større hold. 

 

Der findes især generelle kurser med videnskabsteori. I Norge har man filo-

sofikum, hvilket er nyttigt.  

 

Har vi de uddannelser og områder som vi skal have? Der er nogle områder 

som kan udvikles; men det kræver forskning. Masteruddannelser har vi for-

søgt; men de har været svære at gøre økonomisk rentable. Gymnasiepæda-

gogikum kunne måske være et rentabelt område. Efter- og videreuddannel-

ser kræver professionel kursusafvikling, og man skal i konkurrence med de 

faglige foreninger og fagforeningerne. Man kunne evt. lave et privat selskab 

med forskellige aktører som CBS m.fl. Institutstrukturen skal vi også se på, 

og vi skal også have mere samarbejde med det omgivende samfund.  

 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved listen på side 3 over generelle fag - hvor 

er Teatervidenskab? Julie Sommerlund sagde listen ikke er endelig, og den 

kan fortsat revideres. 

  

Identitet som studerende opnår man ved at have et fag, derfor kan generelle 

kurser gå ud over studiemiljøet.  

 

Sprogfagene kan have svært ved at håndtere for brede kurser da sprogindlæ-

ring kræver specifikke kurser.  

 

Vi bør ikke gøre som RUC (basisuddannelser), men snarere gøre den løben-

de vekselvirkning mellem almene grundkompetencer og fagfaglig speciali-

sering gradvist mere specifik ift. det faglige – men faglig identitet er vigtig 

allerede fra starten. Listen på side 3 skal også omfatte medier.  

 

Dekanen opsummerede at vi skal være opmærksom på de faldende årgan-

ge, se på hvordan vi kan konstruere brede bacheloruddannelser som også ta-

ger hensyn til retskrav til kandidatuddannelserne. Der kommer formentlig et 

beskæftigelsesparameter som en del af den kommende finansieringsmodel, 

og det kommer sandsynligvis oven i dimensioneringen. Det vil presse hu-

maniora yderligere på økonomien. Vi skal også se mere på sprog og den na-

tionale sprogstrategi som et vigtigt område, hvor økonomien er presset men 

som samtidig er en bærende del af fakultetet. Efter- og videreuddannelse 
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skal vi også overveje mere grundigt sammen med KU som helhedpå. I USA 

tager de studerende i stigende omfang ikke-credits-kurser. Eventuelle æn-

dringer af organisationen, fx institutstrukturen, ville være en følgevirkning 

af faglige ændringer. Indtil videre beholder vi dog den struktur vi har. Den-

ne drøftelse er en serie af drøftelser om aspekter af uddannelsesområdet som 

skal ske i forskellige fora over et længere stykke tid. Det er vigtigt at alle 

aspekter er gennemtænkt inden vi beslutter os for ændringer af uddannel-

sesporteføljen og de deraf følgende organisatoriske effekter. 

  

5. Frafaldsrapporten  

 

Jens Erik Mogensen fremlagde Frafaldsrapporten. Udgangspunktet er at vo-

res frafald er for stort, og hvis vi kan nedsætte frafaldet er der store økono-

miske gevinster at hente. Der er også et stor ressourcespild ved frafald - bå-

de for den enkelte og samfundet. Vi skal optage de rigtige studerende og 

støtte disse til at komme godt igennem studierne. Der har været nedsat et 

udvalg som har arbejdet med området. Fælles for anbefalingerne er at de er 

baseret på evidens. Der er også benchmarket mellem uddannelser med lavt 

frafald contra uddannelser med højt frafald. Det har ført til en række anbefa-

linger. Størstedelen af frafaldet sker på første år. Uddannelsesprioritet spiller 

en stor rolle. Løbende evaluering og vejledning spiller en stor rolle for fra-

faldet. Blandt de studerende som falder fra bliver kun 18 % på fakultetet. 

Der bør nok laves en pixi-udgave af rapporten. 

 

Dekanen sagde supplerende at frafaldet desværre er steget de senere år. 

 

På den baggrund kom der følgende kommentarer fra rådets medlemmer, 

samt svar fra dekanatet. 

 

Studievejledningen har også været underkastet sparekrav hvilket er med til 

at øge frafaldet. Rapporten ser grundig ud, og der er mange gode ideer - skal 

påbuddene være generelle påbud eller skal de være et krav? Jens Erik Mo-

gensen sagde hertil at efter drøftelse i forskellige fora skal institutterne læg-

ge en plan for deres tiltag, og således at man gennemfører tiltag allerede 

fra foråret 2017. 

 

Anbefaling 9 for sprogfag er lidt voldsom og kan diskuteres. Man bør se på 

hvad de forskellige anbefalinger vil koste, og man kunne koncentrere ind-

satsen på førsteårsfrafaldet. Et hensyn til prioriteringen ved optag vil kræve 

en bekendtgørelsesændring. Omlægning af eksamensstrukturen er også no-

get der kan overvejes.  Vejledning og bedømmelse af specialet er dyrt. Det 

vil være godt med en samlet prioritering af anbefalingerne og en mere for-

enklet rapport. Og hvad er der sket med 11 punktsplanen? 

 

Jens Erik Mogensen sagde at anbefaling 9 er givet fordi situationen er sær-

lig alvorlig på sprogfagene. Og der er en 2-linje løsning på vej. Udvalget 

har ikke adresseret noget der allerede er besluttet – 11 punktsplanen, 6 som 

optagelseskrav mv. Prioritet kunne være væsentligt at se på ved optag i kvo-
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te 2. Adgangsprøver er også noget vi skal se nærmere på for en række fag. 

Studiestartsprøver kan få udskilt de studerende som aldrig dukker op.  

 

Anbefaling 9 kan man være kritisk over for, og det er ikke nok kun at se på 

frafald for sprogfag det er hele uddannelsesstrukturen som skal overvejes. 

CBS-samarbejdet med to linjer er først noget vi er ved at starte, og som vi 

ikke ved hvordan ender. 

 

Hvordan håndterer vi anbefalinger, der giver studieordningsændringer når 

administrationen her pt. er på lavt blus? 

 

Dekanen sagde at vi satser på færre indsatser bl.a. førsteårsfrafaldet og de 

handlinger som kan gøres uden studieordningsændringer. De svære anbefa-

linger venter vi lidt med, så vi går ikke i gang med det hele på en gang.  

 

Hvad med bygningens indretning og skabelsen af et godt studiemiljø? Iden-

titetsskabende foranstaltninger og obligatoriske studiegrupper er ikke nem-

me at etablere. Tanken er at TEACH skal ind og støtte etableringen af stu-

diegrupper. 

 

Dekanen mente at bygningernes indretning også er noget vi skal se nærmere 

på. 

 

I relation til anbefaling 5 om kompetenceløft skal der arbejdes med formule-

ringerne. I stedet for obligatorisk bør det handle om at skabe et rum til løft 

af underviserne. 

 

Dekanen sagde afsluttende at vi strammer rapporten op til en konkret hand-

lingsplan og sender den videre til institutterne til deres bearbejdning. Be-

mærkningerne til fremmedsprogene skal vi lytte til, og der skal måske sene-

re nedsættes et udvalg om hele fremmedsprogsområdet. Hvordan skal 

sprogfagene udvikle sig, og hvad er deres beskæftigelsesområder? 

 

6. Meddelelser  

 

a. Nyt fra Senatet, LT mv. 

 

Punktet blev ikke nået. 

 

7. Evt. 

 

Der er fastlagt følgende møderække for 2016 (tirsdage kl. 10-12): 3. maj 7. 

juni, 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december. Punkter til sene-

re: Eksamensudgifter, eksamensformer og evalueringer 

 

Temaer der har været bragt i forslag (i uprioriteret rækkefølge): Hvordan 

kan man måle samfundsimpact koblet med ”Forskning 2025”; trusler mod 

forskere; hvad skal en professor lave; hvad vej skal universitetet gå; Åbent 

Universitet- fakultetets strategi for åben uddannelse og efteruddannelse af 
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egne kandidater; myndighedsbetjening - en måde at skaffe ekstra indtægter; 

reorganiseringer; ny institutstruktur i lyset af den ny budgetmodel og det 

fremtidige uddannelseslandskab; censorordning; rektorvalgets proces og be-

tydning for HUM; BFI og opmærksomhed omkring denne del af KUs bevil-

ling.  

 

Nogle af de store temaer kan indgå i seminarer hvor også FSU og institut-

lederne er med. 

 

8. For lukkede døre 

 

Der var ingen punkter. 

  


