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SIDE 2 AF 5 Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Sammensætning af indstillingsudvalg i forbindelse med besættelse af 

ledelsesstillinger på fakultetet 

3) ’Bordet’ rundt om håndtering af corona-situationen på institutter og 

studier, herunder spørgsmålet om adgang til studie- og 

forskningsmateriale, der kun findes analogt 

 

4) Eventuelt 

 

 

Referat 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Ad 2) Sammensætning af indstillingsudvalg i forbindelse med 

besættelse af ledelsesstillinger på fakultetet 

Jesper Kallestrup konstaterede indledningsvis, at mange hensyn må tages i 

betragtning, når indstillingsudvalgenes størrelse og sammensætning afgøres: 

- Hvert udvalg skal repræsentere både studerende og forskellige 

medarbejdergrupper 

- Udvalgets størrelse må ikke besværliggøre en god dialog, hvor alle 

deltager, og den må ikke virke uoverskuelig for ansøger 

- Udvalgsmedlemmer skal have mulighed for ikke blot at stille et eller 

flere spørgsmål til ansøger, men også at følge op på ansøgers svar 

- Ansøger skal have mulighed for at stille spørgsmål til 

udvalgsmedlemmer 

Som hovedregel er der én udvalgsplads til hver af grupperne VIP, TAP og 

studerende. I forbindelse med den forestående rekruttering af ny 

institutleder til ToRS havde Jesper Kallestrup imidlertid efter ønske fra 

instituttets VIP givet plads til to VIP i udvalget.  

Under rådets drøftelse af fordele og ulemper ved udvidelse af 

indstillingsudvalgene i forhold til hidtidig praksis blev en række pointer 

nævnt: 

- Der kan være grund til at gøre forskel mellem størrelsen på udvalg 

til henholdsvis IL-stillinger og stillinger på fakultetsledelsesniveau, 

da der ved rekruttering til sidstnævnte typisk er brug for bredere 



 

SIDE 3 AF 5 kompetencer; her skal fakultetets faglige bredde skal så vidt muligt 

afspejles i udvalget 

-  Særligt på ph.d.-området, fx ved rekruttering af ph.d.-skoleleder, er 

der brug for særskilt repræsentation af de ph.d.-studerende, der som 

en mellemgruppe mellem VIP og de studerende kan blive overset 

- Udvalg må ikke være så store, at det er svært for enkeltmedlemmer 

at komme til orde 

- Vi må have tillid til, at hvert udvalgsmedlem drøfter ønsker til profil 

og kompetencebehov med sit bagland og navigerer i 

overensstemmelse hermed; kandidater kan pga. kravet om 

fortrolighed ikke drøftes med baglandet 

- Det er vigtigt at være flere med det samme bagland til drøftelserne; 

heroverfor stod et udsagn om, at drøftelser på tværs af stænder – 

altså fx mellem TAP- og VIP-medlemmer i et udvalg -

erfaringsmæssigt var nok så givtige 

- En todelt model med bred repræsentation i forbindelse med 

screening og udvælgelse af ansøgere til samtale kan kombineres med 

et overskueligt udvalg under samtalerne 

- Udvalgene kan differentieres, for eksempel således at TAP får både 

AC- og HK-repræsentation ved rekruttering af fakultetsdirektør, 

hvor TAP har en særlig interesse; hertil blev det fra studenterside 

bemærket, at de studerende er en meget bred gruppe, som har stor 

interesse i alle ansættelser 

- Ved rekruttering af ledere bør FSU bør også inddrages 

- Ved VIP-rekruttering bør FFU inddrages 

- Ved rekruttering af institutledere bør relevante studienævn inddrages 

Der blev under drøftelsen spurgt til anvendelsen af konsulenter i 

rekrutteringsprocessen, herunder om konsulenten kan undværes og dermed 

give plads til yderligere en medarbejder eller studerende i 

indstillingsudvalget. Hertil svarede Jesper Kallestrup, at konsulenthjælpen 

erfaringsmæssigt er vigtig, ikke blot under samtalen, men også i forarbejdet 

med kontakt til potentielle ansøgere mv. Hvis udvalgene fremover skal være 

større, vil vi måske skulle gentænke modellen (foreslået af 

konsulentbureauet Genitor) med relativt kortvarige 1. runde-samtaler og det 

deraf følgende behov for relativt små udvalg. 

Rådets studentermedlemmer ønskede generelt større indstillingsudvalg, fx 

med to medlemmer fra hver af grupperne VIP, TAP og studerende, men kan 

godt se perspektivet i en todelt model som nævnt ovenfor. 



 

SIDE 4 AF 5  

Opfølgning: Dekanatet og Ledelsessekretariatet udarbejder i samarbejde 

med HR forslag til model(ler) for fremtidig rekruttering til institutledelse og 

dekanat og sætter disse på dagsordenen for møder i relevante organer. 

  

Ad 3) ’Bordet’ rundt om håndtering af corona-situationen på institutter 

og studier, herunder spørgsmålet om adgang til studie- og 

forskningsmateriale, der kun findes analogt  

Fra studenterside blev der peget på problemet med den manglende mulighed 

for empiriindsamling og adgang til analogt studiemateriale. Dette er ikke 

kun et problem for specialestuderende, men for alle, der skal udarbejde 

opgaver. De studerende savner klar information om muligheder og krav i 

forbindelse med dispensationsansøgninger og ser gerne kollektive 

dispensationer udstedt. Endvidere presser spørgsmål om erstatningstimer og 

eksaminer, der ikke kan gennemføres digitalt, sig på. 

Desuden blev studentertrivslen nævnt som et akut problem. Mange 

studerende føler sig ensomme, og flere end normalt er i fare for at falde fra. 

Jens Erik Mogensen svarede, at problematikken vedrørende adgang til 

empiri og analogt materiale er på dagsordenen for et kommende fællesmøde 

for studieledere og studienævnsformandskaber torsdag den 16. april. På 

mødet vil også udfordringerne med studentertrivslen blive drøftet, og hvad 

angår selve undervisningen skal det overvejes, hvordan en evaluering af 

online-undervisningen kan gribes an, idet der er brug for input fra 

studerende mhp. udvikling af undervisningen. 

Jens Erik Mogensen takkede for godt input fra mange sider til det KU-notat 

om retningslinjer for afvikling af undervisning frem til 30. juni, som har 

været i høring og vil blive udsendt i endelig udgave snarest muligt. 

Herudover orienterede Jens Erik Mogensen om, at  

- KU har fået afslag fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse på 

anmodning om dispensation for kravene om, at mindst 1/3 af 

prøverne skal afvikles med ekstern censur og mindst 1/3 bedømmes 

med karakter (begge målt i ECTS) 

- de fleste studienævn nu havde udmeldt udsættelsen af specialefristen 

med 30 dage til den 30. juni 

- juli måned som vanligt ikke er bedømmelsesperiode; fristudsættelsen 

påvirker således ikke VIP’ernes sommerferie 

- ph.d.-skolen forbereder sig på at gennemføre forsvar online 



 

SIDE 5 AF 5 - dekanatet forsøger at finde inspiration til løsning af de mange 

udfordringer med studiemiljø, undervisning mv. på andre 

universiteter og i medier; fx har både The New York Times og The 

Guardian p.t. et tema om studentertrivsel 

Fra VIP-side blev det nævnt, at man kunne forsøge at dreje 

studenteropgaveemner i retning af problemstillinger, der kan belyses med 

kilder, som er tilgængelige online. Samtidig blev der stillet spørgsmålstegn 

ved, om det er farligere at gå på biblioteket for at hente en bog, der har stået 

urørt i ugevis, end at købe en agurk i supermarkedet. 

Jesper Kallestrup orienterede om, at  

- universitetsdirektør Jesper Olesen er i dialog med KUB om adgang 

til materiale, fx gennem scanning på bestilling; dette ser dog ikke ud 

til at være en realistisk løsning på dækning af behovet  

I den forbindelse blev det fra studenterside nævnt, at specialbiblioteket Nota 

har en del materiale i digital form, som på andre biblioteker kun findes 

analogt; måske kan KUB lave en aftale med Nota om adgang for studerende 

og VIP? 

 

Ad 4) Eventuelt 

Intet 


