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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 1. april 2008 kl. 10.00. 

Sted: Lokale 10.1.30 

Referent: Mette Odel Spliid 

Til stede: 
Dekan Kirsten Refsing (formand), Sune Auken (Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab), Carsten Due-Nielsen (Saxo-Instituttet), Mikkel Frederiksmo-
se (studerende), Stig Hjarvard (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), 
Jonna Kjær (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Kasper Skovsø 
Møller (studerende), Beate Sløk-Andersen (suppleant for de studerende), Fre-
derik Tygstrup (Institut for Kunst og Kulturvidenskab) og Margit Warburg 
(ToRS).  

De valgte TAP observatører Erik Kimose, Leif Kristensen og Hans Lorenzen 
deltog i mødet uden stemmeret.  

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

   
Afbud fra: Dennis Vendeltorp (studerende). 
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Referat 
 
 
Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt, idet der dog under Eventuelt blev tilføjet punk-
terne: Rusture og opfølgning på startskuddet 6 marts.   
 
 
Godkendelse af referat af mødet den 4. marts 2008 
 
Referatet blev godkendt. Mht. autorisationslister (referatets punkt 6) forklarede 
Mette Thunø og Margit Warburg, at baggrunden for Forsknings- og Innovati-
onsstyrelsens anmodning om en fornyet opgørelse var, at der i mellemtiden var 
opstået et behov for en ændret opgørelsesmetode. Mette Thunø havde kontak-
tet Forsknings- og Innovationsstyrelsen og gjort opmærksom på den ikke ube-
tydelige ekstra arbejdsbyrde, forskerne var blevet pålagt i den forbindelse.  
 
 
Mødeledelse ved rådets møder – ordstyrerfunktion 
 
I fortsættelse af drøftelsen ved sidste møde oplyste dekanen, at dekanen ifølge 
universitetsloven er født formand for Akademisk Råd, og at rådets møder iføl-
ge standardforretningsordenen ledes af formanden. Spørgsmålet om, hvorvidt 
dekanen kunne delegere mødeledelsen inden for rammerne af standardforret-
ningsordenen kom an på en fortolkning af denne1 og ville blive taget op på 
næste møde.  
 
 
HUM21 

                                                 
1 Det er efter mødet oplyst fra Direktørsekretariatet, at dekanen ikke kan afgive mødeledelsen  
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Mette Thunø opfordrede alle til at møde talstærkt op til inspirationsdagen den 
23. april 20082. Dagen var ment som input til diskussion på institutniveau. Der 
ville være paneldiskussioner og rig mulighed for at diskutere humaniora. Også 
de studerende var velkomne som en del af undervisningen. Mette Thunø op-
fordrede endvidere til at deltage i bloggen3. Plancherne fra startskuddagen den 
6. marts 2008 ville indgå i den fortsatte debat, og de strategikort, der udarbej-
des, ville efterfølgende blive taget op i Akademisk Råd. Der ville foregå side-
løbende processer i styregrupper (evaluering med medarbejderrepræsentanter) 
og i Akademisk Råd (mere konkrete drøftelser).  
 
 
Campus 
 
Kim Brinckmann orienterede om status for byggeriet. Selv om finansloven har 
standset projektet et års tid, er det i den kommende tid muligt at planlægge helt 
frem til dispositionsforslaget. Dette forventes igangsat omkring august mhp. 
afslutning ved årsskiftet. Først skal byggeprogrammet dog godkendes i løbet af 
sommeren. Der er opstået et misforhold mellem rådgivernes vurdering af pri-
sen og det aktstykke fra 1999, der ligger til grund for bevillingen. En taskforce 
med repræsentanter for UBST, teknisk afdeling i fællesadministrationen og 
Det Humanistiske Fakultet havde fået til opgave inden den 1. maj 2008 at ud-
rede økonomien. Hvis rådgivernes beregninger er korrekte, og der er en væ-
sentlig manko, er forudsætningerne bristet, og beløbet vil ikke kunne sikres 
ved almindelige besparelser. Dertil kommer, at der er krav om, at byggeriet 
skal svare til KUA 1, og at campusbyggeriet er en væsentlig brik i den over-
ordnede campusplan, som er en forudsætning for at kunne fraflytte dyrere le-
jemål. Samtidig ønsker KU at holde byggeudgifterne på et lavt niveau, fordi 
huslejen afhænger af prisen på byggeriet. For øjeblikket overvejer UBST, om 
rådgivernes beregninger kan godkendes.   
 
Stig Hjarvard foreslog en renovering som alternativ til flytning til et dårligere 
byggeri. Dekanen oplyste, at renovering var med i overvejelserne og ville blive 
taget op senere, men at campusbyggeriet var en forudsætning for at få de plan-
lagte midler, og at SEA-planen krævede reduktion i kvadratmeterantallet. Des-
uden ejede fakultetet ikke bygningen, og to andre fakulteter skulle flytte ind.  
  
 
 
Drøftelse af nye retningslinjer for bedømmelsesudvalg til ph.d.-ansættelse 
 

                                                 
2 http://hum21.ku.dk/humanities_in_a_new_millenium/  
3 http://hum21.blogs.ku.dk/  
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Med udgangspunkt i en revideret udgave af det tidligere udsendte notat4 spurg-
te Mette Thunø, hvilke ansættelseskriterier, det ville være relevant for institut-
lederne at lægge vægt på. Carsten Due-Nielsen opfordrede til at vægte ansø-
gernes kvalifikationer og projekter tungest og undgå at frasortere en ansøger på 
et sekundært kriterium som manglende vejlederkapacitet. Herefter fulgte en 
drøftelse af, hvilken vægt tilgængelig vejlederkapacitet skulle tillægges, og 
hvorledes man kunne gøre udvælgelseskriterierne så gennemsigtige som muli-
ge. På spørgsmål fra Beate Sløk-Anderen svarede dekanen, at oplysningen om 
ansøgernes nationalitet alene bruges til statistiske formål, idet det er nødven-
digt at kende fakultetets andel af udenlandske studerende. Fra flere sider blev 
udtrykt ønske om at nedbringe den tid, der medgår til bedømmelse af ansøger-
ne.   
 
 
Orientering fra dekanatet 
 
Mette Thunø orienterede om sidste nyt om forskningsindikatormodellen. Fra 
2009 vil basisforskningsmidlerne blive fordelt efter tre indikatormodeller: 
forskning, uddannelse og videnspredning. Mette Thunø oplyste, at indikator-
modellen for videnspredning afventede UBST’s stillingtagen og at indikator-
modellen for forskning afventede færdiggørelse af vidensprednings-
indikatormodellen. Forsknings-indikatormodellen forventes at komme til at 
ligne den norske model med autoritetslister over fagfællebedømte forlag og 
tidsskrifter. Det drøftes pt. hvorledes doktorafhandlinger og ph.d.-afhandlinger 
skal tælle – en model, i hvilken færdige ph.d.-afhandlinger tillægges vægt, vil 
stille Det Humanistiske Fakultet dårligt pga. fakultetets begrænsede tildeling af 
midler til ph.d.-stipendier. Endvidere havde Forsknings- og Innovationsstyrel-
sen indkaldt faggruppeformænd til diskussion af kvalitetsniveauer, vægtning 
og fraktionering. Niveaudelingen af tidsskrifter og forlag forventes færdig i 
foråret 2008, og modellen forventes fremlagt for regeringen i oktober 2008. 
Det er endnu uvist hvor stor en procentdel af basismidlerne vil blive udmøntet 
på baggrund af indikatormodellerne.5 
 
Hanne Løngreen oplyste, at undervisningsindikatormodellen er udviklet og 
ligger ret fast: Gennemførelse, frafald og afsætning på arbejdsmarkedet. Dog 
er det fortsat uklart, hvordan de forskellige kriterier vil blive prioriteret indbyr-
des. Mette Thunø oplyste, at dekanatet overvejede at indføre samme definition 
af fagfællebegrebet som Forsknings- og Innovationsstyrelsen aht. indtastning i 
CURIS. Drøftelse heraf vil først blive fremlagt forskningslederne og herefter 
blive taget op til drøftelse i Akademisk Råd.  

                                                 
4 Notat af 14. marts 2008 om procedure for nedsættelse og sammensætning af faglige bedøm-
melsesudvalg og udarbejdelse af bedømmelser ved ansættelse af internt finansierede eller sam-
finansierede ph.d.-stipendiater på Det Humanistiske Fakultet 
5 Flere informationer findes her: http://forskning.hum.ku.dk/forskningsudvalget/vtu-
indikatormodel/ 
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Eventuelt  
 
Mikkel Frederiksmose udtrykte bekymring for, at rusture ved flere lejligheder 
havde været tæt på aflysning. Dekanatet lovede at undersøge sagen og at vende 
tilbage, idet det måtte skyldes en beklagelig fejl, hvis institutlederne ikke hav-
de afsat penge til rusture. Dekanatet mener i princippet, at rusture er nødvendi-
ge. 
 
Margit Warburg oplyste i relation til autoritetslisterne (omtalt under dagsor-
denspunkt 2), at der ville blive nedsat en arbejdsgruppe mhp. løbende opdate-
ring af listen.  
 
Hanne Løngreen opfordrede til at deltage i seminaret Humanistiske uddannel-
ser mellem magt og afmagt, der ville blive afholdt den 10. april 2008.  
 
Sune Auken opfordrede ledelsen til at sende medarbejderne på kursus, idet 
man som kursusdeltager kunne udbrede omverdenens kendskab til og forståel-
se for Humaniora og således være en god ambassadør for fakultetet.  
 
Sune Auken udtalte kritik af, at strategiseminarets to hovedforedrag ikke havde 
med fakultetets strategi, men med hhv. inspiration og stress at gøre. Han til-
sluttede sig strategibestræbelsen, men mente ikke, at valget af foredrag havde 
bidraget fornuftigt til formålet. Mette Thunø svarede, at formålet med start-
skuddet var at igangsætte processen for hele fakultetet på én gang og at strate-
giprocessen, som skulle foregå i hele 2008 primært skulle komme nedefra. 
Margit Warburg havde fornemmelsen af, at især TAP’erne havde været tilfred-
se med arrangementet, og at der havde været generel tilfredshed med at tale 
sammen ved bordene. Margit Warburg pegede på en mulig interessekonflikt 
mellem dekanatet og institutlederne, idet institutterne ikke nødvendigvis så en 
fordel i en fælles humanioraidentitet. Dekanen anbefalede VIP’erne at gå til 
kommende VIP-arrangementer og at dyrke fællesskabet mellem de forskellige 
institutter. Mette Thunø pegede på nødvendigheden af at agere som en samlet 
organisation i forhold til fakultetets ressourcer. Den 2. juni 2008 vil der blive 
holdt en torvedag specielt mhp. fokus på mange af de ting, som TAP’erne be-
skæftiger sig med i hverdagen.   
 
 
Mødet sluttede kl. 11.45. 
 
Næste møde: Tirsdag den 6. maj 2008 kl. 10.00-12.00 i lokale 10.1.30. 
 
/MOS 


