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GODKENDT MØDEREFERAT 1. MARTS 2011 

Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD 

Møde afholdt: 1. marts 2011  

Sted: Lokale 10.1.30  

Referent: Ole Krarup Jensen  

 

Tilstede: Dekan Kirsten Refsing (formand), lektor Carsten Due-Nielsen 

(Saxo-Instituttet), lektor (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), 

lektor Jens Rahbek Rasmussen (Institut for Engelsk, Germansk og Ro-

mansk), lektor Frederik Tygstrup (Institut for Kunst- og Kulturvidenskab) 

og professor Margit Warburg (Institut for Tværkulturelle og Regionale stu-

dier), stud.mag. Patrick Philip Kjølhede, stud.mag. Ellen Catherine Lind og 

stud.mag. Mads Jon Damgaard Andersen (suppleant) – alle med stemmeret. 

 

Fraværende med afbud: stud.mag. Jacob Thorek Jensen, lektor Klemens 

Kappel, lektor Poul Behrendt og forskningskonsulent Hans-Christian Køie 

Poulsen. 

 

Herudover deltog som TAP-observatører uden stemmeret vedligeholdelses-

chef Erik Kimose Thomsen (Campusservice og områdeleder Leif Kristensen 

(Institut for Medier, Erkendelse og Formidling). 

 

Desuden deltog fakultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen i hele mødet. 

Annette Moe og Sissel R. Johansen deltog under punkt 5.  

 

 

 

 

 

 



 

SIDE 2 AF 8 

DAGSORDEN 

 

0. Suppleant til praksisudvalget 
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2. Orientering om økonomien 

3. Orientering om medlemssammensætning til ph.d.-arbejdsgruppen 

4. Orientering om ændring af ph.d.-mentorordningen 

5. Orientering om studieordningsreform 2011 – BA-uddannelser 

6. Tematisk præsentation: Studenterinddragelse 

7. Meddelelser 

8. Evt. 

 

Referat 

 

0. Suppleant til praksisudvalget 

 

Det blev aftalt Jens Rahbek Rasmussen indstilles som suppleant for Kle-

mens Kappel til praksisudvalget. 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen. 

 

Ad 2. Orientering om økonomien 

 

Michael Cholewa-Madsen fortalte at der pt. kører tre processer i relation til 

økonomien. 

 

KU er ved at afslutte regnskabet for 2010, og der er krav om en tættere op-

følgning på bevægelserne på de enkelte konti end sædvanligt. Institutterne 

har deadline i denne uge, hvorefter vi kan konsolidere HUM-regnskabet for 

2010. 

 

For budget 2011 er der en proces i gang i forlængelse af personalereduktio-

nerne hvor fastlønsbudgettet m.m. skal ses igennem. Denne proces forventes 

gennemført inden for de næste par uger. 

 

Mht. budgetterne for 2012-14 er KU i gang med at prognosticere økonomi-

en for disse år. Vi skal indsende et foreløbigt estimat på STÅ-indtægter og 

eksterne forskningsmidler for 2012 den 9. marts 2011. Givet den flotte 

vækst i STÅ-indtægter de seneste år tør vi ikke være alt for optimistiske og 

budgettere på samme niveau som sidste år. Ligeledes ved vi at FL-midlerne 

til forskningsrådene er begrænset i disse år, hvorfor vi heller ikke her tør 

budgettere alt for optimistisk. 

 

Dekanen bemærkede at da det er valgår er der yderligere usikkerhed mht. 

hvordan økonomien vil blive i de kommende år og hvornår vi vil kende Fi-

nansloven. Det Strategiske forskningsråd er interesseret i humaniora- og 
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samfundsvidenskabelige projekter. Der er også gode muligheder for EU-

forskningsprojekter. I 2012 vil den midlertidige taxameterforhøjelse måske 

bortfalde. 

 

Jens Rahbek Rasmussen spurgte om dekanen havde bemærkninger til at vi-

denskabsministeren vil have en nærmere redegørelse om hvad taxameter-

forhøjelsen er gået til. Han så gerne af fakultetet får undersøgt de faktiske 

timetal og antallet af undervisningsuger på samtlige fag. 

 

Dekanen oplyste at der er nedsat en taxametergruppe som undersøger sagen 

nærmere. Ministeriet har peget på fire fag som skal undersøges, men på læn-

gere sigt bør alle fag undersøges. Hun havde endvidere haft et dialogmøde 

med repræsentanter for Humrådet hvor man talte om hvad man kan gøre ved 

undervisningen - hvad kan man gøre for at gøre den bedre? 

 

Der var herefter en diskussion om det rigtige i at institutterne/fagene selv 

bestemmer timetallet og antallet af undervisningsuger.  

 

Dekanen sagde at det er indeholdt i styringsstrukturen at institutterne selv 

kan bestemme undervisningens dimensionering – det er frihed under ansvar, 

og der er stor forskel mellem fagene.  

 

Margit Warburg gik ind for friheden til at man lokalt fastlægger undervis-

ningen. I samarbejdet mellem læreren og de studerende kan man styre be-

hovet for undervisning. Det vil være ubehageligt med en alt for nidkær regi-

strering af undervisningen. Man kan vurdere kvaliteten via andre parametre 

så som evalueringer, karakterer mv. Vi må regne med at lærerne gør det så 

godt som muligt. 

 

Ellen Catherine Lind mente at det kunne være interessant at se på ects-væg-

ten. På Statskundskab gives der flere timer og der er et større pensum for 15 

ects end på Engelsk. På HUM er det vanskeligt at få tekstlæsningen til at 

fylde 37 timer. 

 

Dekanen sagde hertil at udgangspunktet er at de studerende har en 37 timers 

arbejdsuge (1.680 timer pr. år), og der er forskel fra fag til fag på hvordan 

man udfylder de 37 timer. 

 

Jens Rahbek Rasmussen frygtede at der i konsekvens af nedskæringen af 

undervisningstimerne senere kunne komme en nedskæring af antallet af læ-

rere.  

 

Ad 3. Orientering om medlemssammensætning til ph.d.-arbejds-

gruppen 

 

Dekanen orienterede om medlemssammensætningen af ph.d.-arbejdsgrup-

pen. Der mangler at blive udpeget en repræsentant fra Ph.d.-klubben. Ar-
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bejdsgruppens opgave er at gøre administrationen af ph.d.-området enklere 

og billigere. 

 

Der var herefter en diskussion om halvårsrapporterne – spørgsmålet om det 

var nok at markere at man havde haft en halvårssamtale, eller om der også 

skulle afleveres en rapport på maks. en A4-side. Margit Warburg var for 

fordi det forpligtede vejlederen og den ph.d.-studerende til at tage rapporte-

ringen alvorligt. Frederik Tygstrup var imod fordi man så havde større fri-

hedsgrad til at tilrettelægge vejledningen som man synes det var bedst.  

 

Det blev aftalt at problematikken skal gives videre til ph.d.-skoleleder Sune 

Auken. 

 

Ad 4. Orientering om ændring af ph.d.-mentorordningen 

 

Dekanen orienterede om sit brev om omlægning af mentorordningen. Ideen 

er at vi fortsat skal mentorere de ph.d.-studerende, men der vil fremover væ-

re større frihedsgrader til hvordan man gør det. 

 

Der var herefter en diskussion af kurset i universitetspædagogik - spørgsmå-

let om det kunne gøres frivilligt for de ph.d.-studerende. 

 

Carsten Due-Nielsen foreslog, at hvis man ville lette vejen for de ph.d.-stu-

derende, skulle man fjerne det obligatoriske kursus i pædagogik, da det af 

mange blev opfattet som tidsspilde og desuden var mindre relevant for de 

mange ph.d.’er, som ikke fik en undervisningsstilling. Han spurgte desuden 

om, hvordan dette kursus blev evalueret. 

 

Hertil svarede dekanen at kurserne alle evalueres efter at de er gennemført, 

og at det i øvrigt fremgik af den generelle ph.d. evaluering, der for nylig er 

afsluttet, at de generiske kurser ikke får en særlig god evaluering. Denne 

evaluering bliver nu fulgt op af fokusgruppe interviews, så vi bedre kan fin-

de ud af hvad utilfredsheden specifikt drejer sig om. 

 

Jens Rahbek Rasmussen syntes at man i højere grad burde se på deltager-

kredsen og dens forudsætninger når man tilrettelægger kurset 

 

Margit Warburg sagde at kurset er vigtigt for de ph.d.-studerende, og det er 

også et sted hvor de mødes på tværs af fagene. 

 

Patrick Philip Kjølhede syntes at det var vigtigt at de ph.d.-studerende lærer 

at undervise og gik ind for kurset, herunder udtrykte ønsket om at man 

nærmere skulle se på om kurset kan forbedres. 

 

Dekanen ville ikke gå med til at fjerne det universitetspædagogiske kursus 

men ville gerne arbejde for at gøre det bedre. 
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Ad 5. Orientering om studieordningsreform 2011 – BA-uddannelser 

 

Annette Moe og Sissel R. Johansen var til stede under punktet. 

 

Dekanen oplyste at studieordningsreformen 2011 er til høring, materialet 

findes på nettet og høringsfristen er den 30. marts. 

 

Annette Moe fortalte at studieordningsreformen er resultatet af et arbejds-

gruppe-arbejde som startede i 2010 med repræsentanter for VIPerne, de stu-

derende m.fl. Den foreliggende rapport er en enig gruppes anbefalinger. Der 

lægges dels op til nogle strukturelle ændringer, dels til nogle overvejelser 

(principper) som studienævnet skal gøre sig når de udarbejder en studieord-

ning. Det er vigtigt at de nye studieordninger er robuste og langtidsholdbare. 

Der er taget elementer ud af ordningerne så det der ikke behøver at stå der 

lægges over i lektionsplanen (SIS). Når man laver en ny studieordning så 

kræves det at man lukker den gamle ordning. De studerende, der flyttes over 

på ny studieordning, skal have fuld merit for deres hidtidige studier. 

 

Mads Jon Damgaard Andersen var medlem af arbejdsgruppen og refererede, 

at arbejdsgruppen i de indledende møder fokuserede meget på at reformar-

bejdet ikke indebar krav om fusioner af studieordninger, selvom man aner-

kender at det kan være nødvendigt i nogle tilfælde at tænke i stordriftsforde-

le for enkelte fagelementer. HUM-rådet og AR-repræsentanter udtrykte stor 

tilfredshed med, at dette standpunkt er blevet knæsat med studieordningsre-

form 2011. 

 

Som kommentar til reformen pointerede Mads Damgaard at HUM-rå-

det anser det for meget vigtigt at overførslen af information fra studieord-

ningerne til SIS-systemet følges til dørs med tilstrækkelig allokering af per-

sonaleressourcer, med henvisning til den problemfyldte implementering af 

STADS. Endelig gjordes opmærksom på at det forhold, at intet fagelement 

under 15 ECTS ifølge reformen må have ekstern censur kan betyde at kravet 

om 1/3 ekstern censur kan ikke overholdes, såfremt der ønskes et højere an-

tal spor end tre i en studieordning. 

 

Annette Moe bemærkede at hvis man på et studieelement ikke overholder et 

krav om aktiv deltagelse skal der være mulighed for en alternativ eksamine-

ring.  

 

Carsten Due-Nielsen mente at det kan være svært for studienævnene at hol-

de styr på SIS, og var betænkelig ved at det hele skal besluttes inden 1. maj. 

Der er meget godt i reformen mht. forenklinger så tingene bliver nemmere 

at administrere og forstå. Han var endelig glad for at principperne ikke er 

obligatoriske fordi der er forskel fra fag til fag om man kan opfylde dem på 

BA-delen.  
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Dekanen afrundede med at sige at der skal ses nærmere på problematikken 

om ekstern censur. Indførelsen af reformen ruller over tre år så der er tid til 

at tage stilling til evt. opståede problemer. Der er høringsfrist den 30. marts, 

og det vil være fint hvis vi kan få kommentarer i skriftlig form. 

 

Ad 6. Tematisk præsentation: Studenterinddragelse 

 

De tre studenterrepræsentanter kom med et oplæg til en diskussion af stu-

denterinddragelse i beslutningerne på fakultetet og hvilke muligheder der er 

for at inddrage studerende i fremtidige tiltag. De studerende er organiseret 

med et fagråd på hvert fag eller i enkelte tilfælde faggruppe, og der er såle-

des i alt ca. 30 fagråd på Humanistisk Fakultet. Det overordnede organ på 

fakultetet er HUM-rådet, som vælger studenterrepræsentanter til Akademisk 

Råd, FUR, Studenterråd mv. Studenterrådet, som har to medlemmer i 

KU's bestyrelse, har en bestyrelse der er sammensat af bl.a. repræsentanter 

fra fakulteternes råd, og der sidder således fire repræsentanter fra HUM-rå-

det i Studenterrådets bestyrelse. 

 

De studerendes powerpoint-indlæg lægges på AR’s hjemmeside hvor man 

nærmere kan orientere sig om dette. 

 

Der er eksempler på god inddragelse af de studerende på fakultetet i cam-

pusarbejdsgruppen, studiereformsgruppen mv., og man lægger vægt på at 

blive inddraget i reformarbejdet fremover. Man ser gerne at der sker en for-

bedring af universitetsmiljøet i bred forstand – at man ikke alene ser på stu-

diemiljøet.  

 

Hvordan fortolker Akademisk Råd ordene medinddragelse og medbestem-

melse, og hvordan sikrer rådet at de studerende, VIP og TAP også i fremti-

den vil have en reel indflydelse på universitetet og dets udvikling? 

 

Dekanen mente at medinddragelse betyder at alle beslutninger så vidt muligt 

er transparente - at alle bliver spurgt og at de bliver hørt. Der er opstillet 

nogle fælles mål via HUM21, og af og til foregår ting så hurtigt at man ikke 

kan sikre medbestemmelse i alle detaljer. 

 

Frederik Tygstrup sagde enhver god ledelse vil sørge for at inddrage de re-

levante i beslutningerne. Dette sikres bedst via transparens og information. 

Spørgsmålet er om man kan udstrække det til nogle længerevarende proces-

ser. Det er ikke altid at ledelsen kan nå at høre parterne godt nok, så den 

vigtige opgave er at finde en måde hvor man er enige om nogle overordnede 

principper som giver et fælles politisk grundlag at agere på.  
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Mads Jon Damgaard Andersen mente at man godt kunne godt gøre mere ud 

af at finde fælles principper, og via hurtige baglandscheck kan man prøve at 

sikre medinddragelse. Og man er glade for dialogmøderne med dekanen. 

 

Ellen Catherine Lind sagde at fagrådene meget gerne vil medinddrages i be-

slutningerne.  

 

Carsten Due-Nielsen fandt, at medinddragelse er blevet vanskeligere. Insti-

tutionerne er blevet større, og deres struktur er blevet mere hierarkisk. Der-

for vil en del ting ende i medierne og ikke komme frem via interne proces-

ser.  

 

Dekanen lovede at når fakultetet skal lave den næste strategi skal der ske en 

aktiv inddragelse af Akademisk Råd m.fl.  

 

Jens Rahbek Rasmussen mente at de studerende generelt er ikke er informe-

ret godt nok om de begrænsninger økonomien giver ift. fx undervisning. Fa-

gene er groft underfinansierede. Derfor bør der udarbejdes en analyse af 

hvordan økonomien hænger sammen. 

 

Mads Jon Damgaard Andersen var enig i at økonomisk transparens er godt, 

og de studerende lægger vægt på at dette indgår i det kommende FUR’s ar-

bejde.  

 

Leif Kristensen sagde at mange af de faste lærere har store overarbejdspuk-

ler som gør at de holdes ude af undervisningen. Dette bevirker at der ikke 

kan undervises i fuldt mål. 

 

Dekanen mente at der er noget galt med den måde vi tæller timer på. Vi skal 

have en anden arbejdskultur, hvor man ikke tæller timer men søger at nå re-

sultater.  

 

Frederik Tygstrup sagde at det også rejser en spekulation om hvad medind-

dragelse kan betyde. Der er to måder man kan tænke den studerende på. En-

ten som en forbruger eller som en produktiv og videbegærlig person. Tilsva-

rende kan man på medarbejdersiden være en lønmodtager eller en engageret 

medarbejder. Hvordan finder man en metode så man fremmer de positive 

ressourcer.  

 

Leif Kristensen rejste spørgsmålet om det rimelige i at TAP’erne kun har en 

observatørstatus i Akademisk Råd og ikke er fuldgyldige medlemmer. 

 

Erik Kimose var det tilfreds med at være observatør. Det er et godt tilskud 

til hverdagen at høre hvad brugerne tænker – ledelsen, VIPer, de studerende 

m.fl.  
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Michael Cholewa-Madsen syntes at pointerne om universitetsmiljøet var 

gode, og synspunktet om at institutionernes størrelse har gjort inddragelse 

vanskeligere er interessant. Diskussionen om man er kunde/lønmodtager 

kontra engageret studerende/medarbejder var god. På den anden side ligger 

der også en frigørelse ved at være lønmodtager. Det er vigtigt at man gør sig 

klart hvad vi forventer af hinanden. 

 

Der var enighed om at det er afgørende at vi i fremtiden kan finde ud af at 

være samarbejdende parter, og at der skal arbejdes videre med dette.  

 

Ellen Catherine Lind omtalte at studenterrådets seneste nr. af kudos har ta-

get temaet studenterinddragelse op, bl.a. med indlæg af Hanne Løngreen. 

Bladet vil være relevant at læse ift. temadiskussionen. Bladet findes på stan-

dere rundt omkring.  

 

Ad 7. Meddelelser 

 

Der var ingen meddelelser. 

 

Ad 8. Evt. 

 

Det blev aftalt at på næste møde den 5. april skal temaet være oplægget om 

uddannelseslandskabet og gerne et oplæg fra Hanne Løngreen om universi-

tetspædagogikken. 

 

Mødet sluttede kl. 11.50 

 

Næste møde er tirsdag den 5. april 2011.  


