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Forum: Akademisk Råd 

Møde afholdt: Tirsdag den 3. februar 2009 kl. 10.00. 

Sted: Lokale 10.1.30 

Referent: Ole Krarup Jensen 

Til stede: Mette Thunø (prodekan for forskning) og Hanne Løngreen (prode-
kan for uddannelserne). 

Carsten Due-Nielsen (Saxo-Instituttet), Stig Hjarvard (til kl. 10.55, Institut for 
Medier, Erkendelse og Formidling), Bent Jørgensen (Nordisk Forskningsinsti-
tut), Frederik Tygstrup (Institut for Kunst og Kulturvidenskab) Jonna Kjær 
(Institut for Engelsk, Germansk og Romansk) og Margit Warburg (ToRS).  
 
Ivana Djuric (studerende) og Anne Dalum(studerende). 

 
De valgte TAP observatører Erik Kimose og Hans Lorenzen deltog i mødet 
uden stemmeret. 
  
Desuden deltog Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) i mødet uden stemmeret. 
 
Davide Bonde Henriksen deltog under punkt 8 (indstilling om bedømmelses-
udvalg for prisopgaver 2008)   
 
Afbud/ikke til stede: Kirsten Refsing, Leif Kristensen og Mikkel Frederiks-
mose. 
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DAGSORDEN 
 

I dekanens fravær var prodekan Mette Thunø ordstyrer.  
 
0. Præsentation 
 
Der var en generel præsentation af de nye studentermedlemmer samt af de fort-
sættende medlemmer. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat  
 
Referatet af mødet den 6. januar blev godkendt. 
 
3. Tema: Udannelsesstrategier, herunder de tiltag der er på vej, gennem-
førsel, flaskehalse, beskæftigelse mv.  
 
Hanne Løngreen gav et foredrag om uddannelsesstrategier, nøgletal mv. Op-
lægget bliver udsendt sammen med referatet, og derfor resumeres indlægget 
meget kort i det følgende.  
 
Gennemførslen, ophørte mv. blev gennemgået. Der har de senere år været en 
stigende gennemførsel. Udgangspunktet var imidlertid ret lavt i forhold til an-
dre områder. Herefter blev tre fag eksemplificeret – filmvidenskab, fransk og 
audiologopædi, og man kunne se at der er stor forskel fra fag til fag mht. gen-
nemførsel og ophør. Gennemførelsesbonusen giver mulighed for gode indtje-
ninger.  
 
Der er et potentiale hos kandidatuddannelserne mht. at få studerende udefra til 
at søge disse. 
 
Man følger ikke den enkelte studerende når de skifter fag. 
 
Der bruges meget tid på studieordninger og ikke så meget tid på studievejled-
ninger. Man kunne måske fokusere mere på hvordan de studerende kommer 
gennem uddannelserne, og fakultetet arbejder nu med at se på hvordan man 
kan støtte de studerende mht. at håndtere det akademiske liv.  
 
 På denne baggrund var der følgende synspunkter af mere teknisk karakter  
 
- Nogle fag er storleverandører til andre humaniora fag ifm. ophør 
 
- Hvis frafaldet sker når man læser tilvalg kan det være at det er et studieskifte 
til tilvalget. 
 
- En del af de kandidatstuderende kommer ikke tilbage fra udlandsophold. 
 



 

 

SIDE 3 AF 3 

3. FEBRUAR 2009 
- Hvordan er status med spøgelsesstuderende? Svar ved Hanne Løngreen: Fa-
kultetet tilbyder samtaler til de der er bagefter med studierne med et vist antal 
ects-point (1-3 år). Man ser dog flere perspektiver ved at satse på at få gennem-
førelsen op. Der er startet et projekt om hvad det er der får de studerende til at 
blive langsomme, og resultaterne af projektet kan blive præsenteret for Rådet 
på et senere møde.  
 
- Nogle studerende læser ”con amore” uden at have interesse i at fuldføre, og 
de burde måske hellere gå på ÅU eller Folkeuniversitetet.  
 
- Er de studerende mere studieegnede hvis de har en høj kvotient. Svar ved 
Hanne Løngreen. Studerende med en høj adgangskvotien eller en matematisk-
fysisk studentereksamen er bedre til at gennemføre på humaniora. De nye opta-
gelseskrav med højere krav til sprogkundskaber kan også medføre en højere 
gennemførsel. 
 
- Er tallene korrekte - der mangler muligvis nogle studerende. 
 
- Man kan blive fanget i en incitamentsfælde. Når man har opfyldt incitamentet 
fjernes dette, og pengene bliver færre.  
 
- Er der tilsvarende undersøgelser for ph.d.’erne mht. gennemførsel og optag? 
Svar ved Mette Thunø. Ja der er fokus på dette mht. gennemførsel bonus mv. 
også i relation til ph.d.’erne  
 
- Hvis man ser positivt på sagen så kan man sige at vi arbejder med et stort 
potentiale. Fransk har her det største potentiale – er kundetilpasningen tilstede? 
 
- Mht. prioriteringsvalg ved optagelse så kommer de fleste ind på en første pri-
oritet. 
 
- Der har været afholdt sammenpressede forløb på Fakultetet – der kunne ligne 
en blokstruktur – vi ved ikke om frafaldet var mindre i sådanne forløb.  
 
Herefter var der følgende holdninger til hvordan problemstillingerne skal gri-
bes an 
 
- Man skal analysere frafaldet. Hvorfor det sker, og der bør være en arbejds-
gruppe på hvert fag som arbejder med problemstillingen. 
 
- Der er ifm. skattereformen planer om at forkorte SU som bør man være op-
mærksom på. 
 
- På nogle fag har man koncentreret undervisningen i første semester for at 
man her kan afslutte med de krævede eksamener. Det betyder at de studerende 
kun møder to lærere i stedet for at møde fire lærere hvis undervisningen var 
spredt over 2 semestre.  
 
- På Dansk falder nogle studerende fra fordi der er for mange fag og kurser på 
en gang.  
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Hanne Løngreen afsluttede med at anbefale Rådets medlemmer at følge med i 
hvad studie- og karrierevejledningerne har af tiltag og praksisser.  
 
Mette Thunø oplyste at næste tema er forskning hvor bl.a. bibliometrimodellen 
vil blive gennemgået af en embedsmand fra Videnskabsministeriet. 
 
4. Anvendelse af midler afsat til fremme af kvinder i forskning 
 
Mette Thunø gennemgik det udsendte notat hvor der fremlægges en trepunkts-
plan for at få kvinder bedre integreret via flere kvindelige professorater, flere 
internationale stipendier samt talent og lederudvikling. Fakultetet har pt. en 
drøftelse med Center for Kønsforskning om notatet som kan give yderligere 
inspiration til sagen. 
 
Mette Thunø spurgte om der er ideer til anvendelsen af midlerne? 
 
Hans Lorenzen spurgte hvorfor ph.d.’erne ikke er nævnt ifm. tildeling af mid-
ler? Svar af Mette Thunø: Det er en LT-beslutning.  
 
Margit Warburg sagde at det er godt at det er de kvindelige lektorer der foku-
seres på fordi det er godt at motivere disse til karriere mv., og det er dem der 
trænger mest til stimulering. Det vigtige er muligheden for frikøb til udlands-
ophold i 1-2 semestre. 
 
Bent Jørgensen mente at der bør være differentierede muligheder mht. den 
støtte der gives. Det ville være godt hvis man kunne bruge penge på at hente 
VIP’er fra udlandet hertil til opdyrkning af netværk med vores kvindelige 
VIP’er. 
 
Jonna Kjær understregede, at det er vigtigt at deltage i kongresser i udlandet 
med henblik på at skabe og vedligeholde sine faglige netværker. 
 
Margit Warburg syntes ikke det er nødvendigt at bruge penge på at kvindelige 
forskere tager til internationale konferencer. Det kan disse få dækket via insti-
tutterne. Problemet er mere at man ikke søger om det.  Derfor er det vigtigt at 
stimulere til dette via symposier og skub.  
 
Frederik Tygstrup sagde at via samarbejdsaftaler kunne man opbygge en rutine 
mht. samarbejde om forskning og undervisning som billiggør udveksling. Dvs. 
nogle af stipendier bør baseres på samarbejdsaftaler.  
 
Margit Warburg mente at man skal bruge de udvekslede VIP’er i undervisnin-
gen. 
 
Mette Thunø konkluderede at hun tager rådets synspunkter med i det videre 
arbejde sammen med ideerne der kommer fra Bente Rosenbech. 
 
5. Professorplan  
 
Mette Thunø redegjorde for det udsendte bilag hvor professorernes antal er 
relateret til forskellige faktorer. På humaniora har vi en lav ratio af professorer, 
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noget også rektor mener. IKK markerer sig særlig lavt mht. antallet af profes-
sorer.  
 
Kim Brinchmann oplyste at professorplanen vil afhænge af tidsperiode, insti-
tutternes behov og finansiering. Fakultetet mangler at regne på, hvad en sådan 
plan kommer til at koste, og det arbejdes der på nu. Opslagene bliver naturlig-
vis frie og det bliver dyrere hvis man ansætter en ansøger udefra (hvis fagets 
normering samtidig hæves) end hvis det bliver en lektor indefra som opnorme-
res. 
 
Hans Lorenzen mente at man bør planlægge efter at man først nyansætter når 
der er lektorer der går af inden for et fagområde. Han kunne endvidere se for-
nuften i at tiltrække dygtige VIP’er udefra og holde på de dygtige her så de 
ikke søger ud.  
 
Margit Warburg spurgte hvad årsagen er til at man gerne vil have 25% af lek-
torer/adjunkter til at være professorer? Svar ved referenten OKJ: Det er et gen-
nemsnit for København Universitet, og hvor humaniora pt. ligger lavere.  
 
Bent Jørgensen sagde at de 25% er et tal der har været fremme i mange år. Det 
er godt at der en avancementsmulighed for de ansatte, og den sikre model er at 
man ikke slår professoraterne op før der er en vakance. Endvidere er der mso- 
modellen hvor penge udefra finansierer forskellen.  
 
Margit Warburg mente at man skal overveje hvad man vil have ud af disse nye 
professorer.  
 
Hanne Løngreen sagde at de skal bl.a. bruges til at stå i spidsen for forsknings-
ansøgninger – det giver bedre chancer for at få midler.  
 
Frederik Tygstrup oplyste at ansættelsesbekendtgørelsen ikke fortæller særligt 
meget om hvad lektorer og professorer har af opgaver. Spørgsmålet er om vi 
kan lave en funktionsbeskrivelse for hvad vi gerne ser en professor udfører af 
funktioner. Man må gøre noget for at komme af med det lærestolssystem vi har 
nu og nærme os den norske model.  
 
Mette Thunø konkludere sagen drøftes igen på næste møde om hvilke funkti-
oner/opgaver fakultetet og institutterne gerne vil anvende professorer til.  
 
6. Orientering fra dekanatet 
 

 
a. MSK-tillæg 

Kim Brinckmann oplyste at med den seneste overenskomst kom der et tillæg 
til lektorer med særlige kvalifikationer. Forhandlingerne om dette tillæg går nu 
i gang. 
 

 
b. McKinsey – forhøjede taxameter og STÅ-analyse 

Kim orienterede om at der er et ønske fra Dansk Industri m.fl. om at hæve ta-
xameteret for humaniora og samfundvidenskab, og Videnskabsministeriet har 
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nedsat et udvlag, der skal komme med anbefalinger til ministeren. Ministeriet 
har i den forbindelse hyret konsulentfirmaet McKinsey til at analysere om ta-
xametret skal op og i givet fald med hvor meget. 
 

 
c. Ledelsesevaluering 

Mette Thunø oplyste at Københavns Universitet skal i gang med ledelseseva-
lueringer. Derfor er der defineret 5 kernekompetencer for hvad god ledelse er. 
Alle over institutlederniveau skal på et seminar i april, og der kommer et spør-
geskema ud til medarbejdere m.fl. om hvordan lederen udfører sin ledelse. Le-
deren udvælger selv sine respondenter fra målgruppen. Senere kører projektet 
videre med institut- og studieledere samt institutadministratorer. 
 
Man kan se mere om projektet på linket  
 
http://hr.ku.dk/strategi_og_projekter/ledelsesudvikling_ku/ 
 
Jonna Kjær og Hans Lorenzen fandt det forkert at lederen selv vælger sine re-
spondenter. Hans sagde at APV-vurderingen viser at der er problemer med 
ledelsen, og derfor er det uheldigt at man selv vælger sine respondenter. 
 

 
d. Universitetslovsdiskussionen 

Mette Thunø oplyste hele dekanatet deltog i AC’s konference om den kom-
mende evaluering af universitetsloven, og der kommer yderligere en række 
møder om dette. Sagen kan hvis det ønskes tages op på et af rådets møder. 
 

 
e. Institutmøder med alle medarbejdere  

Mette Thunø meddelte at sagen handler om de såkaldte ”stændermøder” for 
alle ansatte på institutterne som der skal holdes ét af om året iht. et krav fra 
rektor. De bliver afholdt i øjeblikket. Referaterne fra møderne bliver indsendt 
til dekanatet og går herefter videre til rektor.  
 
7. Eventuelt  
 
Hans Lorenzen nævnte at for to år siden blev der holdt et møde med bestyrel-
sen på KUA (et samlet KU-arrangement). Han så gerne at der kom et lignende 
møde igen.  
 
Mette Thunø lovede at bringe ønsket videre. 
 
8. Til behandling for lukkede døre: 
 
a. Indstilling om bedømmelsesudvalg for prisopgaver 2008 (der er af 
DBH/OKJ udsendt et bilag) 
 
Rådet følte sig oplyst og indstillingen om bedømmelsesudvalg for prisopgaver 
blev vedtaget. 
 
 

http://hr.ku.dk/strategi_og_projekter/ledelsesudvikling_ku/�
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Mødet sluttede kl. 11.55 
 
Kommende møder tirsdage kl. 10.00 i lokale 10.1.30: 3. marts (afbud fra Mar-
git Warburg), 14. april, 5. maj og 2. juni. 
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