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10. JANUAR 2008 
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 4. december 2007 kl. 10.00. 

Sted: Lokale 19.1.1 

Referent: Mette Odel Spliid 

 

Til stede: 
Dekan Kirsten Refsing (formand), Carsten Due-Nielsen (Saxo-Instituttet), 

Niels Grotum (suppleant for de studerende), Bent Jørgensen (Nordisk Forsk-
ningsinstitut) – suppleant for Sune Auken, Jonna Kjær (Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk), Alf Nielsen (studerende), Agnete Marie Schousboe 
(studerende), Frederik Tygstrup (Institut for Kunst og Kulturvidenskab) og 
Margit Warburg (ToRS).  

Den valgte TAP observatør og Hans Lorenzen deltog i mødet uden stemmeret.  

Desuden deltog Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Mette Thunø (prodekan 
for forskning) og Annette Moe (studiechef) i mødet uden stemmeret. Jan Pe-
dersen (økonomi- og personalechef) deltog i dagsordenspunkt 1)-4). Christian 
Stenby (fuldmægtig i Studieafdelingen) deltog i dagsordenspunkt 7).  

Fra Humanist deltog Henrik Friis som observatør. 

Endvidere deltog Kristine H. Johansen og Mette Stenby (begge opstillet til 
valg blandt de studerende).    
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Afbud fra:  
Sune Auken (orlov), Ditte H. Campbell, Stig Hjarvard, Erik Kimose og Leif 
Kristensen. 

  

 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. Emnernes rækkefølge blev drøf-
tet, idet der var ønske om, at dagsordenspunkter, som ikke alle skulle deltage i, 
blev placeret først eller sidst på dagsordenen. Samtidig var der ønske om, at 
tage hensyn til særligt tilkaldte medarbejdere og placere ”deres” punkter i be-
gyndelsen af mødet. Endelig blev ønsket om så vidt muligt at placere de væ-
sentligste emner øverst på dagsordenen fastholdt. 

 

2. Godkendelse af referat af mødet den 6. november 2007 
Referatet blev godkendt.  

 

3. Budget 2008  

Jan Pedersen redegjorde for det udsendte notat af 29. november 2007, idet han 
tog forbehold for, at ændringer kunne komme. Den væsentligste nyskabelse 
var at institutterne skulle til selv at administrere 35-40 millioner kr. Carsten 
Due-Nielsen bad om at få adgang til de mellemregninger, der har ført til stør-
relsen på de konkurrenceudsatte midler. Rådet havde herudover ingen be-
mærkninger til budgettet. 

   

4. Fakultetets ph.d.-stipendiemidler  

Med udgangspunkt i notat af 13. november 2007 stillede Mette Thunø forslag 
om, at fakultetets ph.d.-midler finansieret ved finanslovmidler i fremtiden skul-
le samles i en pulje frem for at blive fordelt til institutterne med et fast antal 
stipendier. Formålet var at styrke konkurrencen blandt det samlede antal poten-
tielle ph.d.-studerende, hvorimod de enkelte institutters rekrutteringshensyn 
måtte tilgodeses ad andre veje.  

 

Carsten Due-Nielsen fandt, at ikke kun rekrutteringshensyn, men også en fag-
lig afvejning kunne tale for at fastholde et kvotesystem. Carsten Due-Nielsen 
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ønskede oplyst, hvor det ansættelsesudvalg, som skulle prioritere mellem flere 
kvalificerede ansøgere, var placeret i processen.   

 

Mette Thunø svarede, at faglige hensyn kunne tilgodeses uden nødvendigvis at 
ansætte ph.d.-ansøgere. 

 

Dekanen nævnte, at projektets kvalitet, tilstedeværelsen af en kvalificeret vej-
leder på det pågældende projekt og forskellige fordelingskriterier ville indgå i 
den samlede vurdering af, hvilke ansøgere, der skulle udvælges. Målet skulle 
være at få de bedste ansøgere. 

 

Carsten Due-Nielsen oplyste, at fakultetet tidligere havde haft en central pulje, 
men at man var gået over til faste fordelinger til institutterne, fordi nogle følte 
sig snydt. Nogle følte, at man lagde for stor vægt på kvaliteten og for lidt vægt 
på spredningen.  

 

Margit Warburg opfordrede til, at ansættelsesudvalget, som skulle have adgang 
til den faglige bedømmelse, skulle udarbejde en halvA4-sides sammendrag til 
brug for dekanens endelige udvælgelse.   

 

Alf Nielsen spurgte, hvorfor man ikke valgte en mellemting og nøjedes med at 
lægge en del af stipendierne ind i en fælles pulje. Hertil svarede Carsten Due-
Nielsen, at dette ville kræve et større antal stipendier, end der var til rådighed. 
Mette Thunø oplyste, at der i 2008 ville være 19 stipendier. Hertil ville i 2009 
og 2010 komme henholdsvis 8 og 11 ekstra, finansieret af globaliseringsmidler 
øremærket til dette formål. Mette Thunø fandt, at der skulle være et incitament 
til at bevilge ph.d.-stipendier til et institut – at være et lille fag var ikke en til-
strækkelig begrundelse i sig selv. 

 

Bent Jørgensen rådede til ikke at vende tilbage til det gamle system, idet dette 
ligesom tidligere måtte forventes at gå ud over de mindre institutter og de min-
dre fag på større institutter. Bent Jørgensen foreslog at dele stipendierne op i en 
del, som kunne konkurrenceudsættes, og en anden del som var bestemt til ud-
valgte institutter.  

 

Dekanen konkluderede, at rådet havde betænkeligheder ved forslaget. Dekana-
tet ville herefter bede Forskningsudvalget om at tage stilling til forslaget. Her-
efter ville dekanatet lave et forslag til sammensætningen af ansættelsesudvalg, 
hvorefter spørgsmålet på ny ville blive drøftet i Akademisk Råd.  I den forbin-
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delse ville det blive tydeliggjort, hvilke kriterier ansættelsesudvalgene kunne 
lægge vægt på, og hvilke bilag, de skulle have adgang til. 

 

Frederik Tygstrup foreslog at overveje, om der skulle være dels kvalitets-, dels 
strategiske satsninger. Frederik Tygstrup tilføjede, at et institut kunne vælge ud 
af sin egen bevilling at finansiere yderligere ph.d.-stipendier. 

  

5. Procedure i forbindelse med afviste ph.d.-afhandlinger 
Indtil den nye ph.d.-bekendtgørelse træder i kraft, gælder fortsat bekendtgørel-
se nr. 114 af 8. marts 2002. Af denne fremgår, at den ph.d.-studerende kan 
kræve forelæggelse for Akademisk Råd i forbindelse med de halvårlige vurde-
ringer, i forbindelse med udtalelsen om det samlede ph.d.-forløb samt efter 
forsvaret. Det fremgår imidlertid ikke klart, at Akademisk Råd skal høres også 
i de tilfælde, hvor afvisningen sker inden forsvaret på baggrund af bedømmel-
sesudvalgets indstilling. Rådet er erklærede sig på den baggrund enigt i deka-
natets forslag om, at afvisning af en ph.d.-afhandling, i alle tilfælde ville blive 
forelagt for Akademisk Råd, uanset hvornår i forløbet afvisningen måtte ske. I 
forbindelse med høringen af den nye ph.d.-bekendtgørelse havde KU efterlyst 
en tydeliggørelse af muligheden for at indbringe en negativ vurdering for Aka-
demisk Råd, hvorfor reglerne kunne forventes at blive tydeliggjort snart. 

 

6. Evaluering af kandidatuddannelsen i Visuel Kultur 
VTU godkendte den 11. februar 2002 kandidatuddannelsen i Visuel Kultur 
som en forsøgsuddannelse, idet betingelsen for en varig godkendelse var, at 
uddannelsen efter en forsøgsperiode skulle have en tilfredsstillende evaluering.  

I brev af 9. november 2007 havde fakultetet anmodet UBST om, at kandidat-
uddannelsen i Visuel Kultur blev gjort permanent, idet uddannelsen var blevet 
positivt evalueret. Akademisk Råd tog dette til efterretning.  

 

7. Studieordninger 
Til mødet var udsendt studieordninger for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Ki-
nastudier, Japanstudier, Tibetologi, Koreastudier samt Sydøstasienstudier, 
2007-ordningerne. Endvidere var udsendt studieordning for tilvalgsstudiet på 
BA-niveau i Innovation og Iværksættelse, 2007-ordningen. 

 

Carsten Due-Nielsen stillede sig tvivlende overfor, om det var forsvarligt at 
lade Innovation og Iværksættelse tælle med 15 ECTS, idet det var en forelæs-
ningsrække på 15 og mange emner, der blev gennemgået. Det var måske meget 
ambitiøst, at den studerende skulle kunne vide ret meget om emnet i virkelig-
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heden efter så kort tid. Carsten Due-Nielsen mente, at vi derfor ville sætte vo-
res renommé lidt på spil ved denne ordning.  De øvrige medlemmer af rådet, 
herunder formanden, havde dog ingen indvendinger 

 

Niels Grotum fandt det problematisk, at studieordningen i Innovation og 
Iværksættelse ikke havde været i ekstern høring, når der heller ikke var ekstern 
censur. På den konkluderede rådet, at ordningen skulle sendes i høring hos 
aftagerpanelet. . 

 
I relation til Japanstudier oplyste Christian Stenby, at pensum i denne tilvalgs-
ordning var øget i forhold til pensum på grundfaget for sammen med det øgede 
faglige mål at sikre kravet om progression.  

 

8. Orientering fra dekanen 

Studieaktivitet 

Med udgangspunkt i notat af 27. november 2007 oplyste Annette Moe, at man 
på KU generelt arbejdede på at få fælles retningslinjer vedrørende studieaktivi-
tet. Dette var endnu ikke blevet til noget. Imidlertid betød ændringen af univer-
sitetsloven fra juni 2007, at universiteterne havde pligt til at tilbyde alle forsin-
kede studerende en samtale. Udtræk af studenterdatabasen viste, at det for hele 
KU var 8900 studerende, der skulle have dette tilbud. Af disse var de 4300 fra 
Det Humanistiske Fakultet. Grunden til, at tallet var så stort her, var, at vi som 
det eneste fakultet ikke havde studieaktivitetsregler og derfor ikke havde haft 
mulighed for at gøre noget ved problemet tidligere.  

 

Studieafdelingen på Det Humanistiske Fakultet havde i foråret 2007 kontaktet 
nogle studerende, som var mange år forsinket i studiet, uden at der havde været 
ønske eller initiativ fra disse studerendes side om at genoptage studierne eller 
melde sig ud. I betragtning af deres manglende tilbagemelding ville det være 
uforholdsmæssigt ressourcekrævende, hvis fakultetet hvert semester skulle 
tilbyde vejledningssamtaler til samtlige forsinkede studerende – herunder 
ovennævnte studerende, som reelt ikke havde været studieaktive i 10-40 år. På 
den baggrund havde dekanatet besluttet, at fakultetet i lighed med de øvrige 
fakulteter skulle indføre regler om studieaktivitet. Studieafdelingen ville rette 
henvendelse til alle studerende, der i 5 år eller længere ikke havde været stu-
dieaktive, med krav om, at de senest ved vintereksamen 2009 skulle bestå 30 
ECTS for at bevare deres studieplads.  

 

Niels Grotum ville foretrække bedre vejleding og fandt, at tiltaget burde i hø-
ring hos studienævnene. Hertil svarede Annette Moe, at reglerne om studie-
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nævnenes opgaver ikke hidtil havde været fortolket som omfattende indskriv-
ning og eksmatrikulering. Studielederne havde ikke haft indvendinger imod 
overvejelserne. I øvrigt ville det være nødvendigt med sanktionsmuligheder 
over for de studerende, der fortsat ignorerede tilbud om studievejledning for at 
komme i gang.  

 

Jonna Kjær var enig i behovet for oprydning på dette område, og Margit War-
burg fandt, at det beskedne krav om studieaktivitet på 30 ECTS på 2 år var 
rimeligt, ligesom det var hensigtsmæssigt at være proaktiv på dette felt. 

 

Alf Nielsen oplyste, at flere studerende havde oplevet problemer i forbindelse 
med godkendelse af forhåndsgodkendt merit. Dekanen nævnte muligheden for 
at klage, hvis ikke udlandsstudier blev godkendt som meritgivende. 

 

Bent Jørgensen opfordrede til en tydeliggørelse af § 3, stk. 3 (dispensationsre-
gel) i udkastet til regelsæt.  

 

Agnete Marie Schousboe spurgte, om yderligere stramninger vedrørende stu-
dieaktivitet kunne forventes. Annette Moe nævnte, at SUND og LIFE havde 
skrappere regler. Dekanen fandt det rimeligt, at studier så vidt muligt skulle 
gennemføres på normeret tid, men understregede, at fakultetet ingen aktuelle 
planer havde om yderligere stramninger på nuværende tidspunkt.  

 

Carsten Due-Nielsen gjorde opmærksom på, at oprydningen blandt de gamle 
studerende ville figurere som et kæmpe frafald i statistikken. Dekanen svarede, 
at man til gengæld på længere sigt ville kunne forvente bedre gennemførel-
sestider.  

  

Fortrolighed 

Dekanen understregede, at materiale fra de lukkede dagsordenspunkter skulle 
behandles som fortrolige dokumenter, og at eventuelle problemer med kopima-
skiner måtte løses lokalt.  

 

9. Eventuelt 
Der var ingen indlæg under dette punkt. 

-------- 
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10. Doktorafhandling 
Punktet blev behandlet for lukkede døre.  

----------- 

 

Næste møde: Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 10-12 i lokale 10.1.30. Mødemate-
rialet udsendes senest fredag den 21. december 2007. 

 
/MOS 


