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GODKENDT MØDEREFERAT 26. APRIL 2011 

Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD 

Møde afholdt: 5. april 2011  

Sted: Lokale 10.1.30  

Referent: Dorthe Vejen Hansen  
 
Tilstede: Dekan Kirsten Refsing (formand), lektor Carsten Due-Nielsen 
(Saxo-Instituttet), lektor Klemens Kappel (Institut for Medier, Erkendelse og 
Formidling), lektor Jens Rahbek Rasmussen (Institut for Engelsk, Germansk 
og Romansk), lektor Bolette S. Pedersen (Center for Sprogteknologi som 
suppleant), professor Margit Warburg (Institut for Tværkulturelle og 
Regionale studier), stud.mag. Patrick Philip Kjølhede, stud.mag. Ellen 
Catherine Lind og stud.mag. Mads Jon Damgaard Andersen (suppleant) – 
alle med stemmeret. 
 
Fraværende med afbud: lektor Frederik Tygstrup (Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab), Jann Scheuer (Nordisk Forskningsinstitut), stud.mag. 
Jacob Thorek Jensen og Erik Kimose Thomsen (Campusservice). 
 
Herudover deltog som TAP-observatører uden stemmeret 
vedligeholdelseschef, områdeleder Leif Kristensen (Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling) og forskningskonsulent Hans-Christian Køie 
Poulsen (Fakultetsservice). 
 
Fakultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen deltog i hele mødet. HR-chef 
Hanne Møller (Fakultetsservice) og Tine Weidick (MEF) deltog under 
punkt 8.  
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DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
2. Orientering om økonomi v/ Michael Cholewa-Madsen og Jan Pedersen 
3. Orientering om den endelige medlemssammensætning til ph.d.-
arbejdsgruppen og status for gruppens fremdrift v/ Kirsten Refsing 
4. Orientering om og diskussion af Fakultetets Uddannelsesråd (FUR) v/ 
Kirsten Refsing 
5. Første drøftelse af KUs strategiproces – 2012-2016 v/ Kirsten Refsing  
6. Meddelelser 
7. Evt. 
8. Punkter for lukkede døre 
 
REFERAT 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
 
Mads Jon Damgaard Andersen anmodede om, at dagsordenspunkt 4 blev 
udvidet, således at punktet udvidedes til at omfatte en diskussion af 
Fakultetets Uddannelsesråd (FUR). Kirsten Refsing imødekom 
anmodningen, hvilket fremgår af den reviderede dagsorden oven for. 
 
Kirsten Refsing ønskede at udvide dagsordenspunkt 5, således at punktet i 
stedet for en orientering omfattede en første drøftelse af KU’s forestående 
strategiproces. Rådet havde ingen indvendinger til dette, hvorfor 
dagsordenen blev revideret i forhold til dekanens ønske. Ændringen fremgår 
af den reviderede dagsorden oven for. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer til dagsordenen, som herefter blev 
godkendt med de to oven for beskrevne ændringer. 
 
Ad 2) Orientering om økonomi v/ Michael Cholewa-Madsen og Jan 
Pedersen 
 
Kirsten Refsing oplyste, at fakultetet afventer udmelding fra KUs bestyrelse 
om fakultetets økonomi i første kvartal af 2011 (Q1). Udmeldingen 
forventes at komme primo maj 2011. Rådet vil blive opfølgende orienteret i 
sagen. 
 
Kirsten Refsing oplyste desuden, at årsregnskabet for fjerde kvartal af 2010 
(Q4) endnu ikke er afsluttet, hvorfor rådet på det kommende møde vil blive 
orienteret uddybende herom.  
 
Ad 3) Orientering om den endelige medlemssammensætning til ph.d.-
arbejdsgruppen og status for gruppens fremdrift v/ Kirsten Refsing 
 
Kirsten Refsing orienterede om arbejdsgruppens endelige sammensætning, 
der i henhold til kommissoriet er sammensat således, at medlemmerne 
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dækker hele ph.d.-området tilstrækkeligt. Sammensætningen skal desuden 
sikre, at gruppen er kompetent og bredt dækkende. 
 
Arbejdsgruppen består af medlemmer fra institutniveau (VIP, herunder også 
VIP fra relevante kollegiale organer og fora) og fakultetsniveau (TAP fra 
Fakultetsservice). Ph.d.-skolelederen er formand for arbejdsgruppen.  
 
Dorthe Vejen Hansen oplyste supplerende, at arbejdsgruppen har afholdt det 
første, konstituerende møde. Hun opridsede desuden den planlagte, og af 
arbejdsgruppens godkendte procesplan. Arbejdet i gruppen forventes 
afsluttet medio september 2011 i form af en rapport. Denne rapport vil inden 
endelig offentliggørelse blive præsenteret for fakultetets kollegiale organer, 
herunder Akademisk Råd, til orientering og kommentering.  
 
Leif Kristensens ytrede ønske om udvidelse af ph.d.-arbejdsgruppen med en 
TAP-repræsentant fra institutniveau. Som argument for dette fremhævede 
han dels, at TAP-siden er underrepræsenteret i arbejdsgruppen, dels at der 
syntes at være en overrepræsentation af ledelsesrepræsentanter i den 
nuværende arbejdsgruppe. 
 
Hans-Christian Køie Poulsen responderede, at ønsket om, at alle 
fakultetsniveauer skal/bør være repræsenteret i alle sammenhænge, fx i 
arbejdsgrupper, er under et særligt pres i den aktuelle situation, hvor der er 
et markant fokus på og krav om effektivisering i den offentlige sektor, jf. 
ledelsesbegrebet Lean. 
 
Kirsten Refsing erklærede sig enig med Hans-Christian Køie Poulsen og 
responderede i forlængelse af Leif Kristensens udmelding, at hun ville 
forelægge Leif Kristensens ønske for arbejdsgruppens formand, ph.d.-
skoleleder Sune Auken og efterfølgende vende tilbage med svar på 
forespørgslen om muligheden for at udvide arbejdsgruppens nuværende 
medlemssammensætning. 
 
Klemens Kappel anførte, at trivselsperspektivet formentlig spiller en mere 
central rolle for de ph.d.-studerendes opfattelse og oplevelse af livet som 
ph.d. end de administrative sagsgange og procedurer. Som eksempel på et 
forhold, der kunne tænkes at forringe de ph.d.-studerendes trivsel, nævnte 
han manglende tilknytning til et forskningsmiljø. 
 
Kirsten Refsing svarede, at arbejdsgruppens oprindelige kommissorium i 
stor udstrækning udsprang af et ønske om at belyse muligheder og 
begrænsninger for forenkling og smidiggørelse af de administrative 
procedurer på ph.d.-området, men at kommissoriet ifbm. høringen i 
forskellige kollegiale organer var blevet udvidet til også at omfatte 
trivselsperspektivet. I kølvandet på høringen var kommissoriet desuden 
udvidet ift. at skulle gennemgå den eksisterende organisatoriske struktur af 
forskeruddannelsesprogrammerne mhp. at afklare hvordan strukturen evt. 
kan forenkles og gøres mere smidig.  
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Kirsten Refsing nævnte afsluttende, at fakultetets HR-afdeling som 
opfølgning på den kvantitative kortlægning af ph.d.-uddannelsesforløbet 
(efterår 2010) har igangsat fokusgruppeinterviews med udvalgte ph.d.-
studerende mhp. udarbejdelse af en rapport med fokus på 
trivselsproblematikken for denne gruppe medarbejdere. Rapporten vil blive 
præsenteret for ph.d.-arbejdsgruppens medlemmer medio juni 2011. 

 
Ad 4) Orientering om og diskussion af Fakultetets Uddannelsesråd 
(FUR) v/ Kirsten Refsing 
 
Kirsten Refsing orienterede indledningsvis om seminaret for institut- og 
studieledere (afholdt den 22. og 23. marts 2011). Med udgangspunkt i 
Københavns Universitets fælles retningslinjer for års- og skemastruktur fra 
2009, der bestemmer at et semester minimum skal være på 14 uger, 
opnåedes der på seminaret generel enighed om arbejde for, at alle institutter 
skal gå tilbage til 14 ugers undervisning per semester. Endvidere var der 
tilslutning til at uddannelserne skal planlægge læring for de studerende 
svarende til 37 til 40 timer pr. uge. Der opnåedes desuden enighed om at 
undersøge muligheden for at indføre fælles minimumstimesatser for 
undervisning svarende til otte timer per uge på bachelorniveau og fem timer 
på kandidatniveau. Ledelsen har ikke vedtaget ændringerne endnu.  
 
Flere rådsmedlemmer efterspurgte en afklaring af, hvorvidt der ift. de fælles 
retningslinjer, der bestemmer, at et semester minimum skal være på 14 uger, 
er tale om et krav eller en hensigtserklæring. Kirsten Refsing responderede, 
at retningslinjerne er strukturelt bestemt, og at implementeringen af 
retningslinjerne derfor må tilpasses de konkrete forhold på fakultetet. Hun 
tilføjede, at ansvaret for implementeringen af retningslinjerne skal foregå på 
institutniveau.  
 
I kølvandet på Kirsten Refsings orientering adresserede Carsten Due-
Nielsen problematikken om de små fag, der vil kunne få svært ved at 
honorere og leve op til elementer i de foreslåede ændringer. Kirsten Refsing 
imødekom Carsten Due-Nielsens bekymring og svarede, at direktionen har 
igangsat en drøftelse af netop denne problemstilling med rektor, og at 
forventningen er, at denne drøftelse vil kunne resultere i tilførsel af ekstra 
midler til fakultetets småfag. 
 
Mads Jon Damgaard Andersen bød på vegne af de studerende Kirstens 
Refsings udmelding velkommen, da de foreslåede ændringer vil kunne 
understøtte udviklingen af kvalitative og gode undervisningsmiljøer. Han 
tilføjede, at kritikken fra de spontane og autonome protestbevægelser, der 
udsprang fra de humanistiske studentermiljøer, både var rettet mod 
fakultetsinterne forhold og mod den aktuelle politiske detailstyring af 
universiteterne, som de studerende finder uhensigtsmæssig.  
 
Mads Jon Damgaard Andersen fastslog dernæst, at de studerende er 
strukturerede og forpligtede ift. at overholde en arbejdsuge svarende til 37 
til 40 timer, hvilket er et væsentligt forhold, som dekanen bør holde sig for 
øje, når hun kommunikerer om de studerendes studieaktivitet. Han 
efterspurgte endelig svar på, om der var taget stilling til en situation, hvor et 
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institut ikke kunne opfylde de foreslåede minimumskrav. Ville dette fx 
medføre igangsættelse af en intern akkrediteringsproces? 
 
Kirsten Refsing svarede, at en sådan situation i yderste konsekvens kunne 
betyde, at der var fag på HUM KU, der ikke kunne overleve, hvis der ikke 
skaffedes ekstra midler til disse fags fortsatte eksistens. Hun supplerede, at 
problemstillingen vil blive uddybende diskuteret og perspektiveret i 
Fakultetets Uddannelsesstrategiske Råd (FUR). Rådet, der er et rådgivende 
organ for dekanen, har blandt andet til opgave at udrede fælles principper 
for fakultetets uddannelser vedrørende alle uddannelsesaktiviteter, samt 
godkende nye uddannelser og tilvalg til indstilling til dekanen. En endelig 
udmelding om eventuelle ændringer ift. en situation, hvor et institut ikke 
opfylder foreslåede minimumskrav, må derfor afvente en konkret 
tilbagemelding fra FUR. 
 
Kirsten Refsing orienterede herefter om ophævelsen af den fælles aftale om 
arbejdstidsnormer for VIP-ansatte: 
 
Den 1. juli 2009 trådte en ny fælles aftale i kraft om arbejdstidsnormer for 
VIP-personalet på fakultetet. I følge aftalen skulle den evalueres efter to år. 
I forbindelse med evalueringen har dekanen valgt at opsige den gældende 
aftale med henblik på at indgå en ny og mere fleksibel aftale med 
fællestillidsmanden for VIP. Evalueringen foregår elektronisk ved hjælp af 
et spørgeskema, godkendt af dekanen og fællestillidsmanden for VIP og 
udsendt på mail til alle ansatte. På et spørgsmål fra Jens Rahbek Rasmussen 
svarede Kirsten Refsing, at fakultetsaftalen om timenormer er opsagt, og at 
en rammeaftale vil blive foreslået i stedet, og hvis der ikke indgås en sådan 
rammeaftale, vil det være institutternes opgave at udforme regler eller lade 
være.  
 
Ad 5) Første drøftelse af KUs strategiproces – 2012-2016 v/ Kirsten 
Refsing  
 
Kirsten Refsing orienterede indledningsvis om milepælene i den planlagte 
strategiproces. Hun fastslog dernæst, at der i KU’s ledelsesteam (LT) er 
bred enighed om, at de akademiske råd skal spille en central rolle i 
processen, og at netop dette var baggrunden for, at rådet på de kommende 
møder skulle fortsætte drøftelsen af dette emne. Hun orienterede endelig 
om, at processen fakultetsinternt er forankret i Ledelsessekretariatet, samt at 
sekretariatet arbejder med at udvikle en model for procesplan, der sikrer 
inddragelse af alle relevante kollegiale fora (HLT+SL, AR, Hum Rådet, 
Ph.d.-udvalg, FSU, Fakultetsservice). Som et led i procesplanen afholdes 
der ultimo maj 2011 et offentligt tilgængeligt dialogmøde, hvor 
repræsentanter for de kollegiale organer tilbydes at deltage med oplæg. 
Processen vil blive materialiseret i en skriftlig høring af HUM’s svar til 
forslag til mål og strategier til KUs strategiproces.  
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Jens Rahbek Rasmussen anførte, at det fra HUM KU’s side kunne opstilles 
som et krav, at den fælles strategi sikrede indførelse af kravet om, at 
studerende som minimum kunne læse ét fremmedsprog. Han tilføjede, at et 
sådant krav fordrer indførelsen af fagrelaterede læsekurser.  
 
Kirsten Refsing svarede, at et sådant krav kunne indtænkes som en del af en 
samlet ”småfagspakke”, samt at der fra rektoratets side var udtrykt ønske 
om, at HUM KU i høringsprocessen havde et særligt fokus på 
sproguddannelsernes betydning i den samlede KU-strategi. Hun præciserede 
dog, at vægten synes at være på det talte sprog, snarere end på det læste 
sprog, hvilket hun forklarede med, at det særlige fokus på 
sproguddannelsernes betydning i høj grad synes at udspringe fra ønsket om 
at kvalificere akademikernes sprogkompetencer på arbejdsmarkedet.  
 
Med reference til spørgsmålet om sprogfagenes rolle blev det under 
strategidiskussionen endvidere oplyst, at RUC lukker sin fransk-uddannelse, 
og at der vil blive indledt et samarbejde med KU om undervisning af RUC-
studerende i faget, hvilket er en vigtig oplysning for studienævnet på 
Engerom, når arbejdet med at lave nye studieordninger påbegyndes. 
 
Klemens Kappel anførte, at rektors udmelding var en ”kæmpe chance” for 
fakultetet, og at der formentlig ville kunne skabes nye arbejdspladser for 
humanistiske kandidater, hvis strategien indeholdt konkrete krav til 
udvikling af specifikke sprogkompetencer. Jens Rahbek Rasmussen 
supplerede, at der ikke burde være tale om et enten-eller, men om et både-
og, således at strategien indeholdt krav om udvikling af både læse- og 
talefærdigheder. 
 
Mads Jon Damgaard Andersen udbad sig en konkretisering af sætningen: 
”Der etableres på KU en politik for gennemførelsestider”, jf. Statusnotat 
vedr. Strategi 2016, Rektorsekretariatet, 11. marts 2011, s. 4. Kirsten 
Refsing udbad en præcisering af spørgsmålet, og Catherine Lind svarede, at 
en sådan politik pga. manglende fleksibilitet kunne være hindrende for de 
studerende ifbm. fx rejseaktivitet, hvilket er særdeles studierelevant. Mads 
Jon Damgaard Andersen supplerede, at en politik for gennemførelsestider 
ligeledes kunne være en hindring for deltagelse i tværfaglige 
uddannelsesaktiviteter. 
 
Klemens Kappel responderede, at han fandt det svært at se, hvorfor der ikke 
skulle gennemføres en politik for gennemførelsestider samt at han fandt, at 
det klart burde fremgå af strategien, at de studerende gennemførte 
studieforløbet på normeret tid. Han tilføjede, at der ifbm. udvikling og 
implementering af strategien burde arbejdes målrettet for at sikre større 
fleksibilitet i studieforløbet, ligesom han fandt det essentielt, at der var et 
særligt fokus på kvalitetssikring af uddannelserne. Kirsten Refsing 
tilsluttede sig Klemens Kappels betragtninger og tilføjede, at hun er ”en 
varm fortaler” for ”indmeritering”, men at der syntes at være tendens blandt 
de studerende der gjorde, at de studerende ikke søgte merit for ophold ved 
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udenlandske universiteter. Margit Warburg understøttede Kirsten Refsing i 
denne antagelse.  
 
Mads Jon Damgaard Andersen udbad sig en konkretisering af sætningen: 
”Den faglige opfølgning på fusionen fremhæves og synliggøres, herunder i 
form af de påtænkte faglige fyrtårne”, jf. Statusnotat vedr. Strategi 2016, 
Rektorsekretariatet, 11. marts 2011. Kirsten Refsing svarede, at initiativet 
ikke var målrettet HUM, men at fakultetet i den kommende høringsproces 
kunne overveje at pege på relevansen af etablering af faglige fyrtårne på det 
humanistiske forskningsområde.  
 
Ad 6) Meddelelser 
 

1. Kirsten Refsing oplyste, at drøftelsen af den forestående 
strategiproces for KU, jf. ændringen af dagsordenen, ville fortsætte 
på de kommende møder i Akademisk Råd. 

2. Kirsten Refsing oplyste, at direktionen pga. de meget omfattende 
problemer ifbm. implementeringen af det studieadministrative 
system STADS – og deraf følgende sygemeldinger i fakultetets 
studieadministration – havde fundet det nødvendigt helt 
ekstraordinært at ansætte tre AC-fuldmægtige i seks måneders 
ansættelser. 

3. Kirsten Refsing oplyste, der på Akademisk Råds møde i maj vil 
være et dagsordenspunkt om den netop besluttede revision af 
fakultetets forskningspointsystem. 

4. Kirsten Refsing orienterede om fakultetets deltagelse i konferencen 
om fremtidens humanistiske uddannelser, se 
http://www.ubst.dk/uddannelse-og-forskning/universiteternes-
kvalitetsarbejde/konference-om-fremtidens-humanistiske-
uddannelser 

5. Kirsten Refsing oplyste, at den amerikanske forfatter Paul Auster 
efter indstilling fra Det Humanistiske Fakultet af rektor er indstillet 
til æresalumne. Udnævnelsen finder sted den 13. maj 2011 i 
Festsalen. 

 
Ad 7) Evt. 
 
Jens Rahbek Rasmussen spurgte ind til beslutningen om at udskyde den 
obligatoriske implementering af afholdelse af elektroniske eksaminer? 
Kirsten Refsing svarede, at der pga. en række uforudsete problemer med 
overgangen til STADS var indgået aftale med institutlederkredsen om, at 
afholdelse af elektroniske eksaminer først bliver obligatorisk fra efteråret 
2011. 
 
Klemens Kappel anførte, at det i den e-mail om ophævelsen af den fælles 
aftale om arbejdstidsnormer for VIP-personalet på fakultetet nævntes, at 
aftalen skulle evalueres efter to år. Han anførte, at det havde været mere 
hensigtsmæssigt at gøre ”tingene i omvendt rækkefølge”, således at aftalen 
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først var blevet evalueret af de berørte parter (og ikke kun af direktionen), 
hvorefter der kunne tages endelig stilling til, om aftalen skulle ophæves.  
 
Jens Rahbek Rasmussen og Klemens Kappel efterlyste, at dekanen 
kommunikerer, hvad der vil komme i stedet for de opsagte timenormer. 
Kirsten Refsing svarede, at hun troede, at det var klart for alle, at der ikke 
vil nogen timenormsaftale på fakultetsniveau, højst en rammeaftale om 
gensidige forventninger.  
 
Ad 8) Punkter for lukkede døre 
 
Mødet sluttede kl. 11.55 
 
Næste møde er tirsdag den 3. maj 2011.  
 


