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6. JANUAR 2009 

 

G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Akademisk Råd 

Møde afholdt: Tirsdag den 6. januar 2009 kl. 10.00. 

Sted: Lokale 10.1.30 

Referent: Ole Krarup Jensen 

Til stede: 
Dekan Kirsten Refsing (formand), Carsten Due-Nielsen (Saxo-Instituttet), 
Stig Hjarvard (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), Bent Jørgensen 
(Nordisk Forskningsinstitut), Frederik Tygstrup (Institut for Kunst og Kultur-
videnskab) og Margit Warburg (ToRS).  
 
Kasper Skovsø Møller (studerende) 
 
De valgte TAP observatører Erik Kimose, Leif Kristensen og Hans Lorenzen 
deltog i mødet uden stemmeret. 
  
Desuden deltog Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) i mødet uden stemmeret. 
 
Lotte Lynggaard-Johansen deltog under punkt 4 (orientering fra dekanatet - om 
indstillinger af studieordninger)   
 
Afbud/ikke til stede:  
 
Jonna Kjær (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Dennis Vendeltorp 
(studerende), Mikkel Frederiksmose (studerende), Mette Thunø (prodekan for 
forskning) og Hanne Løngreen (prodekan for uddannelserne). 
 



 

 

SIDE 2 AF 6 

22. DECEMBER 2008 Dagsorden 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat af mødet den 2. december 2008 
3. Aftale om temaer for de næste møder 

4. Orientering fra Dekanatet 

*   Nye indstillinger af studieordninger 

BA-tilvalgstudieordning i Audiologopædi, 2007-ordningen 

BA-tilvalgstudieordning i Innovation i interaktion, 2008-
ordningen 

BA-tilvalgstudieordning i Medarbejderkommunikation, 2008-
ordningen  

BA-tilvalgstudieordning i Scandinavian Identities, 2008-
ordningen 

Kandidattilvalget i Kreative Processer/Innovation, 2009-
ordningen 

*   Kvindeplanen (ekstra professorater) 

*   Studieadministrativ analyse 

*   Orientering om tidsplan for prisopgaver (nyt punkt) 

5. Nyvalgte studenterrepræsentanter 

6. Eventuelt 

Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af mødet den 2. december 2008 
 
Der var den 5. januar udsendt et let revideret referat. I forhold til dette god-
kendte Rådet dekanens forslag om at "umuligt" slettes i pkt. 9, og at der i ste-
det skrives "hvis det ikke har været muligt inden for rimelighedens grænser". 
 
3. Aftale om temaer for de næste møder 
 
Rådet drøftede hvilke temaer der skal drøftes i det kommende semester, og 
man enedes om følgende temaer: 
 
Februar: Uddannelsesstrategier (hvis det kan nås), herunder de tiltag der er på 
vej, gennemførsel, flaskehalse, beskæftigelse mv. Man vil gerne have nogle 
nøgletal og nogle cases som disse kan vurderes ud fra. 
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22. DECEMBER 2008 Det blev fra flere sider markeret at det er vigtigt at Rådet har uddannelsesstra-
tegiske drøftelser så man ikke kun følger sådanne via pressen. Dekanen oplyste 
at de hidtil igangsatte initiativer har været drøftet med Humrådet. 
 
Marts: Drøftelse af institutternes forskningsstrategirapporter – deres indhold og 
hvilket samlet billede giver de.  
 
April: Forsknings- og Innovationsstyrelsens (FI) nye forskningsmålingsmodel.  
 
Maj: Forskningsformidling 
 
Margit Warburg sagde i tilknytning til forskningsformidling at der kan være 
problemer med forskningsformidlingen hvis ikke den udløser point. Især ToRS 
har gjort meget ud af formidling og vil blive ramt hvis ikke det giver point. 
 
Dekanen sagde hertil at Formidlingsudvalget har arbejdet med pointsætning af 
formidlingen, men der er pt. ikke planer om at pointsætte formidlingen. Dels 
har Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) ikke færdiggjort deres påbe-
gyndte arbejde med hvordan formidlende aktiviteter skal måles, dels vil fakul-
tetet se grundigt på fakultetets eget målesystem i forhold til FI’s bibliometriske 
model, når den er endeligt vedtaget politisk. Der er i budgettet for 2009 afsat 
1½ mio. kr. til formidling som Formidlingsudvalget skal være rådgivende for 
mht. uddeling.   
 
Tænketankprojektet blev nævnt som et muligt emne. Dekanen opfordrede til at 
Rådet på Tænketankens hjemmeside orienterer sig om hvad der foregår. Der er 
fyldige referater af møderne og i morgen den 7. januar er der et nyt møde om 
emnet ”unge mennesker”.  
 
Der var enighed om at ”det indre marked for uddannelser” ikke er påtrængende 
som tema i øjeblikket, også fordi Hanne Løngreen pt. tager rundt til alle stu-
dienævnene og drøfter dette med dem. 
 
Dekanen bad Ole Krarup Jensen om at sende de udarbejdede rapporter om be-
skæftigelse og arbejdsløshed til Rådets medlemmer. 
 
4. Orientering fra Dekanatet 
 
a. Nye indstillinger af studieordninger  
 
Lotte Lynggaard-Johansen deltog i punktet. 
 
BA-tilvalgstudieordning i Audiologopædi, 2007-ordningen 
 
Carsten Due-Nielsen påpegede at Audiologopædi-tilvalgsordningen var usæd-
vanlig fordi den var et supplement til faget selv og ikke en blok som også stu-
derende udefra umiddelbart kunne tage. 
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22. DECEMBER 2008 Lotte Lynggaard-Johansen oplyste at faget og dets aftagerpanel mener at for at 
blive en ordentlig audiologpæd er man nødt til at læse faget i 5 år. Det er dog 
muligt at kombinere faget med tilvalg udefra hvis man ønsker det. 
 
Stig Hjarvard sagde at modulerne bør være mulige for studerende fra andre fag 
at komme ind på og tage som tilvalg.  
 
Bent Jørgensen mente at i konsekvens af ovenstående burde faget søge om at 
blive et 3+2-års fag – så man kan læse det som et samlet fag uden tilvalg. 
 
Margit Warburg mente at faget burde ansøge om at få lov til midlertidigt at 
være et 3+2-årsfag, og samtidig ansøge om vedvarende godkendelse som 3+2-
årsfag. 
 
Dekanen påpegede at Audiologopædi er et fag med en af de bedste gennem-
førsler og med succes på arbejdsmarkedet.  
 
Dekanen konkluderede at faget kan få lov til at udbyde det foreslåede tilvalg i 
de kommende 2 år, og at man samtidig skal ansøge om at blive et 3+2-årsfag 
som en mere permanent løsning.  
  
BA-tilvalgstudieordning i Innovation i interaktion, 2008-ordningen 
BA-tilvalgstudieordning i Medarbejderkommunikation, 2008-ordningen 
Kandidattilvalget i Kreative Processer/Innovation, 2009-ordningen 
 
Carsten Due-Nielsen – havde en generel bemærkning i relation til de tre oven-
stående studieordninger. Det er meget godt med de mange ideer men det går ud 
over overskueligheden, og det spørgsmålet om det er en fordel for fakultetet 
hvis vi har uddannelser der er for meget handelshøjskoleagtige.  
 
Frederik Tygstrup mente ligeså at det er rigtigt at noget af det er handelshøj-
skoleagtigt, og det kan være skadeligt at vi vil gøre os gældende på et marked 
hvor andre er bedre. Der er også politik i det udbud vi tilbyder. 
 
Stig Hjarvard sagde at en måde at skabe legitimitet for et område er at få det 
nedfældet i en studieordning hvor en mere fleksibel studieordning kunne op-
fange dette uden at der skal laves en selvstændig ordning.   
 
Kasper Skovsø Møller spurgte om hvordan vi sikrer at undervisningen er 
forskningsbaseret.  
 
Bent Jørgensen spurgte til kronologien i Innovation i interaktion (jf. side 13). 
Lotte Lynggaard-Johansen oplyste at uddannelsen har været udbudt under for-
udsætning af efterfølgende godkendelse. Dekanen sagde hertil at hun ikke øn-
sker at uddannelser sættes i gang uden de er godkendt forinden..  
 
Dekan var enig i at det er vigtigt at fakultetets uddannelsesudbud er fokusere-
de, og hun så gerne at når der kommer en ny studieordning så kom der samti-
dig et forslag om hvilken ordning der skal nedlægges. Akkrediteringen kan 
muligvis medføre øget fokusering. 
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22. DECEMBER 2008  
På denne baggrund godkendte Rådet de tre studieordninger. 
 
BA-tilvalgstudieordning i Scandinavian Identities, 2008-ordningen 
 
Stig Hjarvard efterlyste at prøverne skal kunne aflægges på de almindelige 
skandinaviske sprog – og ikke kun på samme sprog som undervisningen fore-
går på (engelsk). 
 
Det blev aftalt at Lotte Lynggaard-Johansen spørger faget om der kan gives 
den mulighed at eksamen også kan aflægges på de gængse skandinaviske 
sprog (dansk, svensk og norsk). Dette er dog ikke afgørende, så uddannelsen 
blev godkendt. 
  
b. Kvindeplanen (ekstra professorater) 

 
Dekanen orienterede om kvindeplanen hvor rektoratets incitamenter giver be-
lønninger i form af ansættelser af kvindelige professorer mv. Der er givet di-
spensation fra ligestillingsloven. Der er i 2008 ansat 3 kvindelige professorer 
på fakultetet som giver et ekstra professorat i 2009 og yderligere et halvt pro-
fessorat til senere. Forskningsudvalget arbejder med hvordan man kan anvende 
tildelte midler til at støtte stipendiater undervejs i deres forløb fx til samvær 
med familie mv. Der kommer et oplæg til næste møde om hvordan fakultetet 
kan anvende midlerne. 
 
c. Studieadministrativ analyse 
 
Kim Brinckmann redegjorde for det udsendte notat. Studieadministrationen 
afspejler studiestrukturen, og derfor har fakultetet en relativ stor studieadmini-
stration både centralt på fakultetet og på institutterne. Der er mange initiativer 
bl.a. STADS mv. der kalder på endnu flere ressourcer, og der er ønske om at 
ændre på TAP/VIP-fordelingen. Derfor skal vi overveje om vi anvender res-
sourcerne på den rigtige måde. Den foreslåede analyse af studieadministratio-
nen og dens opgaver er ikke en kritik af denne, men skal mere ses som en 
hjælp til at se på hvordan nye opgaver kan indpasses.  
 
Carsten Due-Nielsen mente at undersøgelsen kan føre til man må tilpasse stu-
dieadministrationen til de studieordninger vi har, eller omvendt at man tilpas-
ser studieordningerne til studieadministrationen 
 
Dekanen påpegede at fakultetet har mange dygtige medarbejdere til studiead-
ministration fordi det er krævende at bestyre de alt for mange forskellige stu-
die- og eksamensopgaver mv. Men der er relativt få ansatte til support af 
forskningen – og er det en god balance?  
 
Hans Lorenzen mente at notatets tabel er misvisende fordi den blander TAP-
ansatte ved studieadministration fra KU-centralt med fakulteterne-centralt – 
man bør sammenligne fakulteterne i mellem uden at KU-centrale tal indgår.  
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22. DECEMBER 2008 Stig Hjarvard sagde at det er godt med denne undersøgelse. Tallene viser at på 
trods af de mange studieordninger bruger vi ikke så mange flere ressourcer end 
gennemsnittet af fakulteter. Det er slående at HUM er mere administrativt cen-
traliseret end de fleste fakulteter på KU.  
 
Leif Kristensen efterspurgte at få oplyst hvor meget TAP-arbejdskraft vi an-
vender pr. studerende ift. de andre fakulteter. Spørgsmålet er om vi anvender  
flere ressourcer pr. studerende end de andre fakulteter.  
 
Kim påpegede at udover de udgiftsmæssige sammenligninger bør man også se 
på hvor man tjener sine penge. Fakultetet tjener relativt meget på de studeren-
de. I fremtiden bliver der efterspurgt flere ressourcer til det studieadministrati-
ve område, og vi kan ikke bare kan udvide dette men ressourcerne kan måske 
skaffes via analyse og omlægninger. Han lovede endvidere flere tal iht. de øn-
sker der var fremsat. 
 
d. Orientering om tidsplan for prisopgaver  
 
Der blev udleveret en tidsplan for behandlingen af prisopgaver indleveret i ja-
nuar 2009, og dekanen orienterede om planen. 
 
5. Nyvalgte studenterrepræsentanter 
 
Dekanen takkede de hidtil valgte studentermedlemmer af Rådet for deres ind-
sats og oplyste jf. det udsendte bilag at følgende er valgt: Ivana Djuric, Mikkel 
Frederiksmose og Anne Dalum med følgende suppleanter: 1. Jonas J. H. Chri-
stensen, 2. Beate Sløk-Andersen, 3. Kristine Hyllested Johansen. 
 
6. Eventuelt 
 
Der var intet til evt. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.22 
 
Kommende møder tirsdage kl. 10.00 i lokale 10.1.30: 3. februar, 3. marts, 14. 
april, 5. maj og 2. juni. 
 
/OKJ 
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