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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 2. december 2008 kl. 10.00. 

Sted: Lokale 10.1.30 

Referent: Mette Odel Spliid 

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

Mikkel Frederiksmose (studerende), Stig Hjarvard (Institut for Medier, Erken-
delse og Formidling), Bent Jørgensen (Nordisk Forskningsinstitut), Jonna 
Kjær (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk),  
Kasper Skovsø Møller (studerende), Mette Riis Stenby (suppleant for Dennis 
Vendeltorp (studerende))Frederik Tygstrup (Institut for Kunst og Kulturviden-
skab) 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) og Hanne Løngreen (pro-
dekan for uddannelserne) i mødet uden stemmeret. 

Mette Thunø (prodekan for forskning) deltog under punkterne 9)-11) (om 
ph.d.-studerendes arbejdsforpligtelse, ansøgningsprocedure vedr. eksterne 
forskningsmidler samt forskeruddannelsestiltag). Økonomichef Jan Pedersen 
og specialkonsulent Ask Fuglsang deltog under punkt 8) (økonomi), og områ-
deleder Sissel Rendrup Johansen deltog under punkt 7 pilotakkreditering). 

   
Ikke til stede: Dennis Vendeltorp (studerende). 
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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat  

3. Tema for dette møde: Undervisningsevaluering  
4.  Aftale om tema for næste møde 
5. Opfølgning fra sidste møde 

◦ Besættelse af VIP-stillinger - antal værker til bedømmelse  
6. Forslag til retningslinjer for antal bedømmere ved doktorgrader  

7. Orientering fra dekanatet 
◦ Fakultetsaftale 2008-2010  

◦ Klage over frister  
◦ Pilotakkreditering – opsamling  

8. Økonomi 
1. budget 2008  

2. Budget 2009  
3. APV- de generelle tal for HUM 

4. Meddelelser om rengøringsudbud  
 

9. Ph.d.-studerendes udøvelse af arbejdsforpligtelse og mentorernes un-
dervisningsbyrde.  

10. Ny ansøgningsprocedure til eksterne forskningsmidler.. 
11.  Forskeruddannelsestiltag 2009 

12. Eventuelt 

 

Referat 
 

Dekanen indledte mødet med at byde velkommen til lektor Bent Jørgensen 
(Nordisk Forskningsinstitut), som er indtrådt i rådet pr. 15. november 2008 
som suppleant for Sune Auken, der har anmodet om at træde ud af Akademisk 
Råd for resten af valgperioden pga. en meget stor arbejdsbyrde i forbindelse 
med blandt andet hvervet som formand for ph.d.-udvalget. 
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Efter ønske fra dekanen blev punkterne 9) - 11) flyttet op som punkt 3) - 5), 
fordi Mette Thunø skulle videre til et andet møde. Dagsordenen blev godkendt 
uden yderligere ændringer. 
 

 

 
Ad 2) Godkendelse af referat  

Referat af møde af d. 4. november 2008 blev godkendt. 

 
 

 

Ad 3) (tidligere punkt 9) Ph.d.-studerendes udøvelse af arbejdsforpligtelse 
og mentorernes undervisningsbyrde  

Mette Thunø oplyste, at ledelsen for et års tid siden besluttede, at ph.d.-
studerende ikke længere skulle stå alene som undervisere uden kollegial super-
vision. Denne ændring havde vist sig at medføre en øget arbejdsbelastning for 
de øvrige VIP’er, hvilket ikke var intentionen. Til mødet havde dekanatet ud-
sendt udkast til notat af 3. november 2008 om ph.d.-stipendiaters arbejdsfor-
pligtelse og mentorordning. Det foreslåede mentorforløb har til hensigt at fast-
holde stipendiatens arbejdsforpligtelse inden for de overenskomstbestemte 840 
timer og samtidig aflaste mentor – idet den pædagogiske udvikling og dobbelte 
undervisermodel desuden forventes at resultere i en bedre gennemførsel for de 
deltagende studerendes side og dermed forøget STÅ-indkomst til institutterne. 
Vejledningstimer til stipendiatens projekt (i alt 180 timer fordelt hensigtsmæs-
sigt over seks semestre) berøres ikke af ovennævnte. 
 

Margit Warburg tilsluttede sig notatet.  
 

Jonna Kjær påpegede, at det sker, at ph.d.-studerende bliver brugt til admini-
strative opgaver. Mette Thunø sagde, at dette iht. overenskomsten ikke må ske, 
og at det er institutlederens ansvar, at beskytte de ph.d.-studerende mod større 
administrative opgaver i form af f.eks. kopiering af kompendier o.lign.  
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På forslag fra Frederik Tygstrup ville Mette Thunø ændre en sætning i notatets 
s. 2 om mentors ansvar for undervisningsforløbet.  
 

 

 

Ad 4) (tidligere punkt 10) Ny ansøgningsprocedure til eksterne forsk-
ningsmidler  

Til mødet var udsendt Forskerservices notat af 19. november 2008 om ny an-
søgningsprocedure til eksterne forskningsmidler. Mette Thunø oplyste, at det i 
konkurrencen om eksterne forskningsmidler er marginalerne, der afgør, om 
fakultetet får en bevilling eller ej, og at det er nødvendigt at sikre en stadig 
større andel af de potentielle eksterne midler. Dekanatet vil derfor lave en one-
stop-shop i form af Forskerservice på fakultetsniveau, som skal hjælpe for-
skerne med at lægge budgetter og yde sparring etc. i forbindelse med ansøg-
ninger.  

 
Carsten Due-Nielsen advarede imod en for bureaukratisk ordning. Mette 
Thunø svarede, at det er vigtigt at opbygge en vidensbank hos nøglepersoner 
på fakultetet, og at det er nødvendigt at fastsætte frister mhp. at økonomiafde-
lingen rettidigt har mulighed for inden for normal arbejdstid at hjælpe forsker-
ne.  

 
På spørgsmål fra Leif Kristensen bekræftede Mette Thunø, at ekspertisen ved-
rørende budgettet vil blive samlet ét sted på fakultetet. Forskerservice vil der-
for lægge ansøgningerne ind i skabeloner og udarbejde checklister for at være 
sikker på at få dækket alle udgifter ind i forbindelse med ansøgningerne. De-
kanen tilføjede, at dette ikke skal opfattes som en kritik, men som et ønske om 
at samle ekspertisen ét sted i huset. Som svar på Leif Kristensens advarsel om 
at undgå en dobbeltfunktion, sagde dekanen, at der ikke bliver tale om dobbelt 
arbejde.  
 

Margit Warburg opfordrede til at motivere nogle af de forskere, der ikke søger 
om eksterne forskningsmidler, til at gøre dette. Mette Thunø svarede, at hun vil 
tage emnet op i forskningsudvalget. Mette Thunø overvejede at foreslå For-
skerservice at gøre en øget indsats i lighed med den, der er foregået på Århus 
Universitet. 
 

Hans Lorenzen oplyste, at både antallet af ansøgninger og succesraten er øget 
på Århus Universitet, hvor forskerservice er placeret centralt på universitetet.  
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Stig Hjarvard sagde, at det især er et fagligt ærinde at udforme selve ansøgnin-
gen, og at et ekstra ansøgningsskema og fremrykning af ansøgningsfrist måske 
vil afholde nogle fra at søge.  
 

Stig Hjarvard opfordrede til at lave en ”bank” over vellykkede ansøgninger, 
der er imødekommet.  

 
Hanne Løngreen lagde op til en evaluering af ordningen efter et eller to år. 

 
Frederik Tygstrup bemærkede, at det også handler om at opbygge en viden om, 
hvad der lønner sig, og hvad der ikke lønner sig, i forbindelse med ansøgninger 
om eksterne midler.  

 
Mette Thunø fandt det vigtigt også på dette område at skabe en professionali-
sering.  
 

Dekanen konkluderede, at Akademisk Råd støtter den ansøgningsprocedure, 
der er beskrevet i det udsendte notat, og at der vil ske en evaluering af ordnin-
gen efter to år.  
  

 

 
Ad 5 (tidligere punkt 11) Forskeruddannelsestiltag i 2009 

Til mødet var udsendt ph.d.-skolens udkast til notat af 19. november 2008. 
Notatet indeholdt en trepunktsplan for en bedre forskeruddannelse på HUM:  
1) forventningsafstemning mhp. initiativer og basis for mere målrettet og klar 
vejledning, 2) obligatorisk introduktionskursus for ph.d.-vejledere og 3) inci-
tament i form af ansættelse som videnskabelig assistent i ½ år hvis ph.d.-
uddannelsen gennemføres inden for 4 år.  
 

Margit Warburg, Stig Hjarvard og Frederik Tygstrup støttede ideen om en ses-
sion, hvor de studerende kunne udtrykke, hvad de fandt godt og mindre godt 
ved ph.d.-forløb, og rådet drøftede, på hvilket tidspunkt af ph.d.-forløbet en 
sådan session skulle ligge, og hvem der skulle deltage i den. Det blev foreslået 
at bringe de ph.d.-studerende sammen med vejlederne i et internat-forløb som 
de tidligere adjunktforløb. Carsten Due-Nielsen mente, at det vil blive dyrt, 
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hvis de fleste ph.d.-studerende skal tilbydes et halvt års ekstra ansættelse, og at 
en del ph.d.-studerende ved en eventuel evaluering af forløbet måske vil være 
tilbøjelige til at lægge ansvaret for et mindre hensigtsmæssigt ph.d.-forløb på 
deres vejledere – berettiget eller ej. Stig Hjarvard mente, at et internatkursus 
kunne medvirke til at socialisere begge parter. 

 
Mette Thunø sagde, at den netop gennemførte APV viser, at mange af fakulte-
tets ph.d.-studerende føler sig isolerede i forhold til kollegialt samarbejde, og 
at dekanatet vil drøfte dette med institutlederne. 

 
Jonna Kjær sagde, at også lokalernes indretning og placering betyder meget for 
trivslen.  Mette Thunø afsluttede med at sige, at hun nu samler alle forslag til 
notatudkastet og laver en ny plan til implementering i 2009. 

  
 

 
Ad 6) (tidligere punkt 3) Tema for dette møde: Undervisningsevaluering  

Til mødet var udsendt notat af 3. september 2008 om peer review på HUM den 
26. juni 2008. Til mødet var endvidere udsendt notat af 3. september 2008 fra 
Uddannelsesstrategisk sekretariat (Opsamling af peer review på Det Humani-
stiske Fakultet den 26. juni 2008). Endvidere var udsendt en række notater af 
17. november 2008 fra Styregruppen for Fokus på undervisningsevaluering. 
Hanne Løngreen oplyste, at der på KU blev arbejdet på at opstille minimums-
standarder for, hvordan kvaliteten kan sikres på KU. Intentionen er et kvali-
tetssikringsprojekt – ikke en kontrolforanstaltning. Hanne fortalte, at der i for-
bindelse med en pilotakkreditering har været betinget godkendelse af forskelli-
ge uddannelser, som medfører, at fakultetet er nødt til at udarbejde en praksis 
til sikring af undervisningskvaliteten. Det udsendte forslag, som endnu ikke 
var godkendt af LT, handlede om den måde, hvorpå KU vil komme til at op-
fylde kvalitetskravet.  
 

Jonna Kjær påpegede, at der på de romanske fag i 18 år har været halvårlige 
evalueringer af undervisningen. Jonna Kjær fandt, at censorkorpset i højere 
grad burde inddrages. 
 

Hanne Løngreen svarede, at fakultetet må forholde sig til den bundne opgave, 
fakultetet er stillet overfor. Jonna Kjær erkendte, at fakultetet må indrette sig 
efter de gældende politiske rammer. Stig Hjarvard fandt det positivt at formali-
sere evalueringspraksis og konstaterede, at problemet er at omsætte visionerne 
i konkrete forbedringer til næste år.   
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Rådet konkluderede, at de ud fra en samlet betragtning var villigt til at støtte 
op om det fremlagte forslag.  

 
 

 
Ad 7) (tidligere punkt 4) Aftale om tema for næste møde 

Det blev aftalt at afholde januarmødet uden et overliggende tema for mødet og 
at vente til februar mødet med nyt tema, som kunne være ”Forskningsrappor-
ter”. Ved et senere møde vil det være relevant at sætte ”Formidlingsrapporter” 
på dagsordenen som mødetema. 

 
 

 

Ad 8) (tidligere punkt 5) Besættelse af VIP-stillinger – antal værker til 
bedømmelse 

Til mødet var udsendt HR- og personaleafdelingens notat af 17. november 
2008. I notatet foreslås en reduktion af antal værker til bedømmelse – mhp. 
nedbringelse af den tid, der medgår til at besætte en VIP-stilling. Akademisk 
Råd tilsluttede sig HR- og personaleafdelingens forslag om at reducere antallet 
af værker fra 12 til syv for professorater, fra seks til fem for lektorater og fra 
seks til tre for adjunkter/post doc stillinger. Af de fremsendte værker skal en et 
minimumsantal være yngre end fem år fra ansøgningsfristens udløb. Det drejer 
sig om fem, tre og to for henholdsvis professorater, lektorater og adjunktu-
rer/post doc stillinger. Carsten Due-Nielsen fandt dog, at bøger ofte har en lang 
produktionstid, og at der burde stilles lempeligere krav for professorater. 
 

 

 

Ad 9) (tidligere punkt 6) Forslag til retningslinjer for antal bedømmere 
ved doktorgrader 

Akademisk Råd enedes om, at der som udgangspunkt fremover skal være tre 
bedømmere ved bedømmelse af doktorafhandlinger, også i de tilfælde hvor 
forfatteren ifølge doktorgradsbekendtgørelsen ikke har en ”automatisk” ret til 
bedømmelse, og hvor Akademisk Råd giver tilladelse til bedømmelse af af-
handlingen. To bedømmere kan forekomme, hvis det ikke har været muligt 
inden for rimelighedens grænser at finde tre kvalificerede. Ifølge doktorgrads-
bekendtgørelsens § 8 skal der være to eller tre.  
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Ad 10) (tidligere punkt 8)  Orientering fra dekanatet  

Fakultetsaftale 2008-2010

 

: Til mødet var til orientering udsendt 1. udkast af 
10. november 2008 til fakultetsaftale. Dekanen oplyste, at rådet ville blive 
holdt løbende orienteret.   

Klage over frister

 

: Som opfølgning på drøftelse på sidste møde om afleve-
ringsfrister for eksamensbesvarelser på ToRS, henviste dekanen til studieafde-
lingens notat af 4. november 2008. Notatet var udsendt til orientering til mø-
det. 

Pilotakkreditering

 

: Til mødet var udsendt studieafdelingens notat af 26. no-
vember 2008. Sissel Rendrup Johansen fortalte, at notatet omfattede forskelli-
ge punkter, som fakultetet arbejder videre med. KU arbejder endvidere på en 
fælles strategi, og det skal også arbejdes på det ude på fagene. Margit Warburg 
gjorde opmærksom på de uheldige psykologiske konsekvenser det foreløbige 
resultat af akkrediteringsbestræbelserne har medført. Kim Brinckmann under-
stregede vigtigheden af at rette op på de punkter, som af panelet er blevet 
fremhævet som utilstrækkelige. Stig Hjarvard opfordrede til at gøre det synligt 
for studienævnene, hvad de på et senere tidspunkt vil blive afkrævet dokumen-
tation for.    

Dekanen havde under et tidligere punkt gjort opmærksom på, at en konsekvens 
af Bolognaaftalen er, at der skal udføres akkrediteringer af uddannelser. Deka-
nen fandt det dog ønskeligt med en mindre krævende akkrediteringsprocedure 
end de ret formalistiske tiltag, som akkrediteringsproceduren i pilotprojektet 
havde lagt op til.  

 
 

 
Ad 11 (tidligere  punkt 6) Økonomi 

Budget 2008 og Budget 2009: Kim Brinckmann sagde, at budgettet ville blive 
fremlagt for KU’s bestyrelse dagen efter mødet. Kim Brinckmann forklarede, 
at fakultetets overskud på ca. 25 mill. kr. i 2008 indgår i KU’s samlede reserve, 
og at fakultetet ikke uden videre kan få adgang til sit eget overskud ved et 
eventuelt senere underskud, men at dette afgøres ud fra en konkret vurdering i 
bestyrelsen. Blandt årsagerne til overskuddet er flere indtægter end påregnet og 
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vanskelighed ved at beregne størrelsen på og tidspunktet for disse indtægter). I 
2009 forventes et samlet underskud på KU på ca. 80 mill. kr. grundet blandt 
andet en større IT-investering. KU og dermed også fakultetet skal reducere 
udgifterne på drifts- og TAP-området mhp. en øgning af udgifterne på VIP-
området. Stig Hjarvard opfordrede fakultetsledelsen til at melde mere eksplicit 
ud, at overskydende midler kunne anvendes til at ansætte videnskabelige assi-
stenter ved institutternes forskningsprojekter på halv eller kvart tid i en periode 
til aflastning af de faste VIP’ere. Kim Brinckmann oplyste, at udligningen 
rammer Det Humanistiske Fakultet ganske hårdt i 2008. 

 
APV – de generelle tal for HUM:  Resultatet af APV’en var udsendt til mødet 
og kan tillige læses på hjemmesiden (www.apv.ku.dk - 
http://apv.ku.dk/dokument4/ ). Kim Brinckmann nævnte, at FSU’s næstfor-
mand Henrik Prebensen havde meldt ud, at det er vigtigt at tage opfølgnings-
forpligtelsen alvorligt både på fakultetet generelt og på institutterne samt Ad-
ministrationscenteret og Driftscenteret specifikt.  
 

Meddelelse om rengøringsudbud: 

 

Kim Brinckmann orienterede om resultatet 
af udbuddet af rengøringen. Pr. 1. januar 2009 virksomhedsoverdrages ca. 36 
medarbejdere til Forenede Rengøring, som vandt udbuddet på fakultetet. På 
spørgsmål fra Mette Riis Stenby svarede Kim Brinckmann, at også miljømæs-
sige faktorer var indgået som et krav i udbudsmaterialet.   

 

Der var ingen indlæg under dette punkt. 
Ad 12 (tidligere punkt 7) Eventuelt  

 
… 
 
Næste møde: Tirsdag den 6. januar 2008 kl. 10.00 i lokale 10.1.30. 
 
/MOS 
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