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Referat 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

Ad 2) Konstituering af Akademisk Råd 

Jesper Kallestrup blev genvalgt som formand uden modkandidater.  

Kristian Boye Petersen påtager sig på opfordring mødelederopgaven ved 

dagens og fremtidige rådsmøder. 

Til det mødeforberedende udvalg udpegede studentersiden Malthe 

Bundgaard Kolze. VIP og TAP melder tilbage til Ledelsessekretariatet efter 

mødet. 

Opfølgning: Efter mødet har TAP meldt Sanne Winsløv ind, og VIP har 

meldt Sidsel Eriksen ind. 

 

Ad 3) Implementering af KU’s kriterier for VIP-meritering 

Jesper Kallestrup gav en indledende orientering om meriteringskriterierne, 

som er en del af KU’s 2023-projekt om karriereveje. Kriterierne falder i 

seks kategorier: forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, 

organisatorisk bidrag, ekstern finansiering og ledelse. De skal senest august 

2020 være implementeret på alle fakulteter, men kan allerede nu tages i 

anvendelse ifm formulering af stillingsopslag, rekruttering, MUS, 

lønforhandling mv.  

Jesper Kallestrup ønsker, at fakultetet i forbindelse med implementeringen 

af kriterierne arbejder med vægtning af de seks kriterier efter behov frem for 



 

SIDE 3 AF 7 at tilføje nye kriterier. Med til det samlede billede hører desuden, at et nyt 

KU-forfremmelsesprogram er på vej. Dette vil give mulighed for 

forfremmelse til professor via bedømmelse, dvs. uden opslag. Landets 

universitetsrektorer anser den hidtidige kaldelsespraksis for ugennemskuelig 

og ønsker at udfase den. 

Rådets drøftelse af forholdet mellem kriterier, forfremmelsesprogram, 

udfasning af kaldelsesmuligheden og ny stillingsstruktur gav anledning til 

en række spørgsmål fra rådets medlemmer. Det blev aftalt at bede HR holde 

et oplæg herom på et kommende møde. 

Særligt drøftede rådet impact-kriteriet, som af flere medlemmer blev 

kritiseret for at være tilpasset de våde videnskabers populærvidenskabelige 

formidling af forskningsresultater. Typiske humanistiske impactbidrag som 

eksempelvis anmeldelser, ordbøger, medvirken i arkitektoniske projekter og  

ekspertdeltagelse i DR’s Deadline er tilsyneladende ikke tænkt ind i dette 

kriterium. 

Andre pointer, der blev nævnt under drøftelsen: 

 Interessebegrebet er vagt, og det er svært at dokumentere interesse for 

noget 

 Hvad betyder ”mange publikationer”? Lad os fokusere på 

publikationskvalitet frem for -kvantitet 

 Hvad betyder ”høj forskningskvalitet”? 

 Vi bør se kritisk på incitamentsstrukturen og publiceringskulturen på 

HUM; over nogle år er publiceringen gået fra monografier og store 

artikler til mange små artikler, da alt tælles 

 En indsats for at fremme et fagligt miljø, hvor også studerende inddrages, 

bør kunne belønnes 

 Hvordan vil en situation blive håndteret, hvor mange lektorer ikke opnår 

forfremmelse, selv om de opfylder samtlige kriterier?  

 

Der blev endvidere efterlyst større præcision vedrørende krav om 

bevillingsstørrelser. I forlængelse heraf blev det dog dels nævnt, at dette 

kriterium er nødt til at være upræcist formuleret, da der er endog meget 

store forskelle i fagenes reelle muligheder for at hjemtage ekstern 

finansiering, dels, at der er lande – fx Tyskland – hvor der ikke er tradition 

for at hjemtage eksterne midler; skal vi da ophøre med at rekruttere forskere 

fra Tyskland? 

 

Det blev foreslået at tilføje ’afsætning af unge forskere til arbejdspladser 

uden for KU’ som meriterende. 

 

Generelt var der i rådet positiv respons på meritringskriterierne og den 



 

SIDE 4 AF 7 transparens, de giver. Samtidig er det vigtigt at holde sig forskelle på lokale 

forhold og fagenes behov for øje. 

 

Indførelse af en form for pointmodel med henblik på at sikre, at der tages 

hensyn til alle kriterier, blev drøftet; der var ikke enighed om, hvorvidt dette 

var en god idé. 

 

Enighed var der til gengæld om, at vi fortsat skal opslå professorater åbent, 

både for at sikre rekruttering fra den samlede, internationale talentmasse, og 

for at få nyt blod ind i forskningsmiljøerne; vi kunne fx tilføje i 

inspirationskataloget, at vi vægter international erfaring. Der var endvidere 

enighed om, at forskning og undervisning bør sidestilles som rekrutterings- 

og meriteringskriterier.  

 

Angående undervisningsudvikling blev det fremført, at kriterierne 

vedrørende lektorers og professorers undervisning er vage. En stærkere 

formulering, sakset fra inspirationskatalogets s. 45, blev foreslået: 

’Inddragelse og videreudvikling af de mest læringsfremmende 

undervisningsmetoder’. 

 

Endelig blev vigtigheden af at nedbringe forskellige ubalancer og ikke blot 

kønskønsubalance nævnt som input til arbejdsgruppen. Det kan nævnes i 

målplanen, at Institut for Kommunikation deltager i pilotprojektet Equality 

and Diversity om ubevidst bias i forbindelse med rekruttering mv. 

 

Jesper Kallestrup nævnte, at FLT havde besluttet at nedsætte en 

arbejdsgruppe til forberedelse af implementeringen på HUM. Gruppen vil 

bestå af Jesper Kallestrup, Tina Lupton og to VIP udpeget af VIP-gruppen i 

Akademisk Råd (ikke nødvendigvis medlemmer af rådet).  

Opfølgning: Akademisk Råds VIP-gruppe bedes indmelde to navne til Hans 

Emborg Bünemann. 

 

Ad 4) Indstillingsudvalg i forbindelse med besættelse af 

prodekanstillingen 

Jesper Kallestrup ønskede at undgå for mange medlemmer af 

indstillingsudvalget, da et stort udvalg efter hans opfattelse gør det sværere 

at få en god drøftelse. Han havde i det konkrete tilfælde brugt den gængse 

udvalgssammensætning i forbindelse med rekruttering sf institutledere. 

Jens Erik Mogensen nævnte, at ph.d.-udvalget havde ønsker til 

prodekanprofilen, men at udvalget ikke ønskede at deltage i 

indstillingsudvalget. 



 

SIDE 5 AF 7 Niklas Zenius Jespersen foreslog en senere generel drøftelse af 

sammensætningen af indstillingsudvalg i rådet, bl.a. for at skabe en standard 

for repræsentation i fremtidige udvalg. 

Opfølgning: Standard for sammensætning af indstillingsudvalg sættes på 

dagsordenen for et snarligt møde i rådet. Erfaringer fra SUND kan i den 

forbindelse inddrages. 

 

Ad 5) Fakultetets målplan 2021-24 

Efter rådets drøftelse af målplanens afsnit 1 og 2 på mødet den 25. februar 

2020 fortsatte rådet på dagens møde målplansdrøftelsen, nu med fokus på 

afsnit 3 og 4. 

Der var en del diskussion om begrebet impact og om behovet for at skrive 

om synliggørelse af HUM’s samfundsimpact i målplanen. Her opsummeres 

de forskellige synspunkter og forslag til målplanspunkter: 

 Lad os formulere et ’vi vil’, som ikke kun drejer sig om impact i kraft af 

samarbejde med omverdenen, men også om betydningen af vores 

forskning per se 

 Mange i vores omverden tror, at vi her på HUM taler om det gode, det 

skønne og det sande; i virkeligheden taler vi mest om penge! Vi har en 

samfundsforpligtelse til at formidle; lad os fokusere mere på den end på 

pengene 

 Målet om at øge antal samarbejdskontrakter er for snævert; kandidater fra 

HUM finder anvendelse for deres kompetencer på mange forskellige 

måder, fx i kommunikations-, formidlings- og analysearbejde 

 Vi har et helhedsperspektiv og skal profilere det almendannende aspekt 

og det faktum, at humanister til stadighed kvalificerer den offentlige 

samtale og dermed den demokratiske debat. Den kritiske tanke er 

grundstenen i opbygningen af et demokrati 

 Vi vil være samfundets kritiske hukommelse og bank af humanistisk 

viden 

 Vi vil påtage os en social rolle og sikre, at både forskningen generelt og 

konkrete samarbejdsprojekter når ud til de dele af befolkningen, som ikke 

normalt har berøring med det akademiske; derved vil vi kunne vise 

humanioras relevans og rekruttere studerende fra ikke-akademiske 

samfundslag 

 Indsatsen for en socialt afbalanceret rekruttering bør også løftes på KU-

niveau 

 Vi skal op i helikopterperspektivet og se på, hvordan vi bidrager til 

samfundet, også globalt; fx skal vores forskning i højere grad bringes i 

spil på digitaliseringsområdet og på sprogområdet; gennem 



 

SIDE 6 AF 7 mangfoldigheden af sprog kan vi bidrage positivt til globaliseringen og 

demokratiudviklingen 

 Vi vil styrke samarbejdet med andre uddannelser, fx professions-

højskolerne; i målplanen kan vi skrive, hvilke tværgående initiativer vi 

gerne vil tage 

 Vi vil udvikle nye måder at synliggøre humanioras impact på; heroverfor 

stod dog synspunktet om ikke at tale om synliggørelse i målplanen, men i 

stedet beskrive den indsats, vi vil gøre, fx arbejde for social inklusion 

 Vi vil styrke kompetenceudvikling, mobilitet og karrieremuligheder ikke 

kun for VIP, men også for TAP 

 

Undervejs i drøftelsen blev det betonet, at vi er nødt til at prioritere blandt 

alle disse gode ideer. 

Der var i rådet generelt stemning for at fjerne defensive formuleringer i 

målplanen og komme væk fra tanken om at skulle legitimere humaniora. 

Målplansgenren på KU lægger op til at beskrive nye aktiviteter og 

fokusområder frem for at formidle, hvad vi er gode til og bidrager med 

allerede. Rådet ønsker således mere proaktive og fremtidsorienterede 

formuleringer. 

Desuden blev det foreslået i fakultetets almindelige formidlingsindsats at 

fokusere på succeshistorier og cases fra de enkelte fag frem for at forsøge at 

sælge humaniora som et hele. 

Endelig blev der fra studenterside anmodet om at inddrage brugerne, dvs. de 

studerende og de ansatte, mere i arbejdet på bygningsområdet, der nu også 

indgår i målplansarbejdet. 

 

Ad 6) Meddelelser 

Jens Erik Mogensen oplyste, at den hidtil gældende kutyme med betalt 

frihed den 1. maj først er opsagt med virkning fra 2021. Den 1. maj 2020 er 

således en betalt fridag.  

Fra VIP-side blev der spurgt til fakultetets politik med hensyn til vinterferie. 

Der viste sig forskellig praksis på forskellige uddannelser. 

Opfølgning: Jens Erik Mogensen beder kredsen af studieledere afdække 

praksis med henblik på beslutning om en fælles politik vedrørende 

vinterferie på fakultetet.  

 

Ad 7) Eventuelt 

Af gældende forretningsorden for Akademisk Råd på det Humanistiske 

Fakultet fremgår det, at rådet ”[…] består af dekanen, 7 repræsentanter (1 



 

SIDE 7 AF 7 repræsentant fra hvert institut) valgt af det videnskabelige personale 

herunder ansatte ph.d.-studerende […]”. 

Det er aftalt, at de to rådsmedlemmer fra det fusionerede Institut KOMM, 

som kommer fra hver sit af de to hidtidige institutter INF og MEF, bliver 

siddende valgperioden ud. Inden den nye valgperiode skal 

forretningsordenen justeres i henhold til antallet af institutter. 

 


