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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 2. juni 2009 kl. 10.00. 

Sted: Lokale 10.1.30 

Referent: Mette Odel Spliid 

Til stede: Dekan Kirsten Refsing (formand), Jonas J.H. Christensen (studeren-
de), Ivana Djuric (studerende), Carsten Due-Nielsen (Saxo-Instituttet), Jens 
Rahbek Rasmussen (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Frederik 
Tygstrup (Institut for Kunst og Kulturvidenskab) og Margit Warburg (ToRS).  

Som suppleanter deltog: Jann Scheuer (Nordisk Forskningsinstitut, suppleant 
for Poul Behrendt, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab). 

De valgte TAP observatører Hans-Christian Køie Poulsen og Leif Kristensen 
deltog i mødet uden stemmeret.  

Desuden deltog Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), og Mette Thunø (prode-
kan for forskning) i mødet uden stemmeret. 

Afbud fra: Poul Behrendt (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), 
Klemens Kappel (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) og Erik Ki-
mose Thomsen (TAP-observatør). Fraværende uden afbud: Anne Dalum (stu-
derende). 
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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat 
3. Tema: Forskningsstrategi 
4. Revideret model til fordeling af forskningsmidler på HUM 
5. Fakultetsaftale for Det Humanistiske Fakultet 
6. Orientering fra dekanatet 
7. Eventuelt 
8. Bedømmelsesudvalg til prisopgave (behandling for lukkede døre)  

 

REFERAT 
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. Jonas J.H. Christensen (sup-
pleant for Mikkel Frederiksmose) indtrådte pr. 18. maj 2009 i rådet, idet Mik-
kel Frederiksmose samme dato udtrådte af rådet. Endvidere var det Hans-
Christian Køie Poulsens første møde i rådet. 
  

Dagsordenen blev godkendt, idet det lukkede dagsordenspunkt blev ændret til 
”Akademisk Råds afgørelse vedr. prisopgaver 2008”.  

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

 

Referatet fra mødet den 5. maj 2009 blev godkendt med en enkelt ændring s. 3.  
Ad 2) Godkendelse af referat 

 

I fortsættelse af rådets møde den 5. maj 2009 om fakultetets strategi lagde pro-
dekan Mette Thunø op til en drøftelse af, hvordan fakultetet kunne opdyrke 
samlede satsningsområder, og hvordan fakultetet bedst kunne udføre samlet 
forskningsledelse.  

Ad 3) Tema: Forskningsstrategi 

 
 
Mette Thunø spurgte, hvordan fakultetet bedst kunne strukturere allerede valg-
te satsningsområder. 
 
Frederik Tygstrup opfordrede til at gå bort fra de store satsningsområders stra-
tegi og i stedet fokusere på små og mellemstore satsningsområder. Frederik 
Tygstrup fandt, at der var en tendens til at formulere satsningsområder, der var 
så brede, at ingen følte sig marginaliseret, og at det på den måde var vanskeligt 
at etablere forskningsledelse. Frederik Tygstrup foreslog, at man i stedet for at 
føle sig forpligtet til at dække det hele i et satsningsområde i højere grad skulle 
agere ud fra den opfattelse, at man har nogle satsningsområder, og at man der-
udover har nogle institutter, der har en række andre forskningsområder. Frede-
rik Tygstrup opfordrede til at nedsætte en arbejdsgruppe, der med hjælp fra 
institutterne kunne formulere nogle milepæle (realistiske og differentierede 
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modeller). Der var behov for klart formulerede udmeldinger (”Vi vil gerne… 
mhp. det vil vi…. XX har ansvar for … osv.”). 
 
Dekanen erklærede sig enig med Frederik Tygstrup. Dekanen fandt, at der var 
to formål med at formulere satsningsområder. Det ene formål var at styrke 
forskningens kvalitet, og det andet var at gøre det nemmere at skaffe penge via 
klare og præcise satsningsområder. Dekanen opfordrede samtidig til overvejel-
se af, om det var bedst at forske samlet eller alene.  
 
Frederik Tygstrup mente, at fakultetet havde nogle muligheder, som vi kunne 
blive bedre til at udnytte. I modsat fald risikerede fakultetet at miste de forske-
re, der ikke havde lyst til at arbejde alene.  
 
Margit Warburg fandt, at forskning i fællesskab var en fordel både kvalitativt 
og kvantitativt.  
 
Margit Warburg slog fast, at der måtte følge penge med, når et område blev 
defineret som satsningsområde. Der burde ske en opfølgning (eller nedluk-
ning). Pengene burde komme fra fakultetet, som ligeledes burde fremkomme 
med forslag til milepæle frem for at overlade det til de enkelte forskere - for 
derefter at undlade at følge op.  
 
Om størrelsen på satsningsområder sagde dekanen, at det hele skulle kunne 
indgå i én ansøgning om penge til ét projekt, og at pengene skulle komme ude-
fra.  
 
Mette Thunø sagde, at det fremgik af institutternes forskningsstrategirapporter, 
at alle institutter satser på udvalgte forskningsområder, men at nogle institutter 
havde tydeligere satsningsområder end andre. Af satsninger med forskningsle-
delse er en fordel, vidner især MEF’s erfaringer hermed om. MEF har gennem 
en længere periode konsekvent gennem incitamenter bygget forskningsområ-
der op og gjort dem støre og større ved at tiltrække eksterne midler. Ved EU-
ansøgninger var det nødvendigt ikke blot at redegøre for en god idé, men tillige 
at kunne dokumentere den tilstedeværende forskningstyngde i projektet.  
 
Hans-Christian Køie Poulsen tilføjede, at den succesrige EU-ansøgning gik ud 
på at booste noget, der allerede var i gang, hvorimod det var nærmest umuligt 
at ”koldstarte” et projekt.  
 
Jens Rahbek Rasmussen sagde, at det i praksis var vanskeligt at lave projekter 
på tværs af institutter og fakulteter. 
 
Mette Thunø var uenig i dette og fremhævede blandt andet temapakkerne som 
eksempel på, at tværgående samarbejde havde resulteret i store bevillinger. 
Mette Thunø fastholdt muligheden for at samarbejde uden for eget institut og 
alligevel at komme med i en satsning.  
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Frederik Tygstrup opfordrede til at synliggøre fakultetet som aktør på andet 
niveau end institutniveau.  
 
Kim Brinckmann slog fast, at fakultetet var nødt til at vise et projekts relevans 
for at få adgang til de nødvendige midler. Kim Brinckmann sagde, at der ville 
komme færre og færre basismidler, og at disse ville blive konkurrenceudsat, 
hvorfor fakultetet var nødt til at blive bedre til at skaffe eksterne forsknings-
midler.  
 
Margit Warburg foreslog, at fakultetet stillede flere krav til adjungerede pro-
fessorer mhp. en bedre udnyttelse af deres kompetencer.  
 
Mette Thunø konkluderede, at emnet forskningssatsninger og forskningsledel-
se heraf ville blive taget op på ny i Akademisk Råd, når hun havde besøgt alle 
institutternes forskningsudvalg og fået meninger og ideer til et nyt og mere 
konkret oplæg om emnet. 
 
 

Til mødet var udsendt notat af 26. maj 2009 om revideret budgetmodel til for-
deling af forskningsmidler på HUM. Af notatet fremgik, at fakultetet i 2007 
udarbejdede en model til intern fordeling af forskningsmidler, idet 10 % af 
fakultetets ordinære forskningsmidler ved udviklingskontraktens udløb i 2008 
skulle fordeles på basis af kvalitetskriterier. Af notatet fremgik endvidere, at en 
del af basismidlerne til universiteterne med udmøntningen af finansloven 2010 
forventedes fordelt iht. en bibliometrisk forskningsindikator, som havde givet 
anledning til at genvurdere HUM’s model i forhold til Forsknings- og Innova-
tionsstyrelsens bibliometrimodel.  

Ad 4) Revideret model til fordeling af forskningsmidler på HUM 

 
Margit Warburg fandt, at alle tal i den foreslåede pointskala skulle kunne deles 
med 3,så tallene ikke blev så store at regne med. Margit Warburg fandt desu-
den, at opdelingen i hhv. fagfællebedømte værker og ikke-fagfælle-bedømte 
værker burde underopdeles yderligere.  
 
Dekanen sagde, at fakultetet for nuværende kun skulle forholde sig til de fore-
slåede ændringer og ikke overveje yderligere ændringer, før resultatet af det 
igangværende arbejde i Forsknings- og Innovationsstyrelsen var kendt.  
 
Carsten Due-Nielsen spurgte, om man havde overvejet kategoriseringen, bl.a. 
for disputatser, i forhold til internationale normer”. Carsten Due-Nielsen fandt 
ikke, at en lærebog til gymnasiet skulle kategoriseres som forskning, og undre-
de sig også over pointfordelingen ved redaktørhverv, ligesom han fandt, at 
tunge anmeldelser og større diskussionsindlæg skulle være meriterende.  
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Dekanen svarede, at fakultetet ønskede en incitamentsmodel for produktivitet 
og samtidig gerne ville bevare den danske tradition for doktorafhandlinger og 
et incitament til at skrive sådanne. Større diskussionsoplæg var det, der lå i 
betegnelsen ”letters”. 
 
Jann Scheuer syntes, at den reviderede model var god, og nævnte ømålsordbo-
gen som et værk, der tæller med i den reviderede model. Mette Thunø bekræf-
tede, at encyklopædiartikler af en vis længde tæller med.  
 
Margit Warburg sagde, at anmeldelse af en bog var et stort arbejde, der burde 
tælle.  
 
Mette Thunø mente, at redaktørhverv ikke var en forskningsopgave, og at re-
daktørhverv ikke burde stå på listen.  
 
Mette Thunø ville opdatere sit notat med Akademisk Råds indvendinger og 
forelægge det for Forskningsudvalget den 23. juni 2009. Derefter skulle den 
reviderede model godkendes af dekanen mhp. implementering til efteråret 
2009. Emnet ville blive taget op i Akademisk Råd igen til efteråret.  
  
 

 
Ad 5) Fakultetsaftale for Det Humanistiske Fakultet 

Til mødet var udsendt Fakultetsaftale for Det Humanistiske Fakultet - Ud-
møntning af Københavns Universitets strategiske handleplan for 2008-2012 
(maj 2009).  
 
Dekanen sagde, at målene var fastsat af KU mhp. at opfylde KU’s at aftale 
med VTU, men at fakultetet ikke kunne bidrage til at nå målet om antal optag-
ne studerende.  
 
Rådet havde ingen bemærkninger. 
 
 

• Rådets møder m.v. de næste måneder: Dekanen mindede om, at rådets før-
ste møde efter sommerferien begynder allerede kl. 9, tirsdag den 1. sep-
tember 2009. Mht. rådsmedlemmernes forpligtelser i juli og august henvi-
ste dekanen til forretningsordenens § 3, stk. 3.  

Ad 6) Orientering fra dekanatet 

• Studieordninger: Til mødet var udsendt tre studieordninger: 1) Kandidat-
tilvalget i Informationskultur og formidling, 2009-ordningen, 2) Bachelor-
tilvalget i Innovation og Iværksættelse, 2009-ordningen, 3) Bachelorud-
dannelsen i Kommunikation og it 2009-ordningen. Rådet havde ingen be-
mærkninger. Carsten Due-Nielsen spurgte, om omkostningerne ved studie-
ordningerne var beregnet. 
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• Økonomi: Kim Brinckmann oplyste, at fakultetet ikke forventede at kunne 
leve op til KU’s krav om et overskud på 7 mio. kr. ved årets udgang mhp. 
at bidrage til at nedbringe KUs samlede underskud på 80 mio. kr. (som dog 
er nedbragt fra et underskud på 145 mio. kr.). Fakultetet havde bedt de seks 
store institutter om at spare 0,6 mio. kr. og CST samt NFI om at spare 0,3 
mio. kr. Fakultetets administration skulle spare 3-4 mio. kr. Pengene skulle 
især findes i D-TAP-området og på institutternes driftsområder. Leif Kri-
stensen bemærkede, at besparelserne gjorde ondt, og at institutterne ikke 
fik penge til at sætte nye uddannelser i gang. Kim Brinckmann og Mette 
Thunø svarede, at fakultetet havde tilbudt at rådgive institutterne om, hvor-
dan de kunne finde hhv. besparelserne eller hente flere penge hjem. Jens 
Rahbek Rasmussen advarede imod, at eksamensadministrationen ville bry-
de sammen, hvis der blev sparet yderligere, og at dette ville reducere STÅ. 
Dekanen understregede, at der ikke skulle spares på eksamensadministrati-
onen, men snarere på kontorartikler m.v.  

• Rejsestipendier: Mette Thunø nævnte, at fristen til ansøgning om fakulte-
tets rejsestipendier var udskudt.   

 
 

Der var ingen indlæg til dette dagsordenspunkt.  
Ad 7) Eventuelt 

 

Dagsordenspunktet blev behandlet for lukkede døre. Akademisk Råd tog på 
baggrund af de indsendte bedømmelser stilling til bedømmelserne af de ind-
sendte prisopgaver udskrevet ved årsfesten 2007.  

Akademisk Råds afgørelse vedr. prisopgaver 2008 

 
Mødet sluttede kl. 11.55. 
 
Næste møde: Tirsdag den 1. september 2009. NB: Mødet begynder denne dag 

kl. 9.00.  
 
/MOS 
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