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15. MAJ 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 6. maj 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), Stig Hjarvard (Insti-
tut for Medier, Erkendelse og Formidling), Jonna Kjær (Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk), Kasper Skovsø Møller (studerende), Mette Riis Sten-
by (suppleant for de studerende), Frederik Tygstrup (Institut for Kunst og Kul-
turvidenskab) og Margit Warburg (ToRS).  

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

Desuden deltog Hanne Løngreen (prodekan for uddannelserne) og Mette 
Thunø (prodekan for forskning) og i mødet uden stemmeret. 

 

Fra Humanist deltog kommunikationschef Lise Tolstrup som tilhører.  

  

Afbud fra:  

Mikkel Frederiksmose, Erik Kimose, Leif Kristensen og Dennis Vendeltorp. 
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Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat af mødet 1. april 2008 (bilag)  
2. Orientering fra dekanatet  

a. Ordførerfunktion ved rådets møder (bilag)  
b. KUBIS aftalen 
c. IT-Innovation 

3. Drøftelse af aktivitetskrav, arbejdsbyrder og færdiggørelsesbonus på 
uddannelsesområdet. 

4. Alkoholpolitik (bilag) 
5. Eventuelt  

 

Referat 
 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden og referat af mødet 1. april 2008

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev godkendt med en enkelt tilføjel-
se. Dekanatet præciserede på opfordring fra Kasper Skovsø Møller, at det er 
dekanatets holdning, at rusture skal afholdes, og at en mail er udsendt til insti-
tutlederne, som alle ønsker at fastholde rusturene.  

 

Ad 2) Orientering fra dekanatet 

a. Ordførerfunktion ved rådets møder 
I fortsættelse af drøftelse på rådets seneste møder oplyste dekanen, at stan-
dardforretningsordenen for Akademiske Råd ved Københavns Universitet 
ikke giver mulighed for at lade ordførerfunktionen tilfalde andre end møde-
lederen, dvs. dekanen eller – ved dekanens forfald – prodekanen. 
 
b. KUBIS aftalen 
Dekanen fortalte, at KUBIS-aftalen er underskrevet. 
 
c. IT innovation 
Dekanen oplyste, at Finn Kensing (fra ITU) er tiltrådt som ny direktør for 
det nye Center for IT innovation, som har til opgave at integrere IT i forsk-
ning og uddannelse. Dekanen opfordrede mødedeltagerne til at overveje 
eventuelt samarbejde med centeret. 
 
d. 2 postdoc-opslag 
Dekanen oplyste at 2 brede postdoc-stillinger er slået op med ansøgnings-
frist i juni. Stillingerne skal hænge sammen med emnet ”klima”, idet deka-
natet ønsker at større fokus på humanioras andel i klimadrøftelserne. Mette 
Thunø oplyste, at fakultetet har stillet midler til rådighed for to seniorfor-
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skere, som kan arbejde sammen med de to nye postdoc-ansatte om klima-
forskningen. De fire forskere skal tilsammen udgøre en gruppe.  
 
 

Ad 3) Drøftelse af aktivitetskrav, arbejdsbyrder og færdiggørelsesbonus på 
uddannelsesområdet 
 
Hanne Løngreen indledte med et oplæg om taxametermodellens nye bonus-
ordning - herunder studieaktivitetskrav - og dens estimerede konsekvenser for 
KU. Omlægning af taxameterbonus fra 2009 betyder, at bonus kun kommer til 
udbetaling ved færdiggørelse inden for normeret tid + 1 år, for så vidt angår 
bacheloruddannelsen, og normeret tid, for så vidt angår kandidatuddannelsen. 
Bonuspengene tages fra STÅ, og den økonomiske omlægning vil for Det Hu-
manistiske Fakultet betyde en estimeret 10 procents nedgang i STÅ-indtjening. 
Hanne Løngreen fortalte, at alle institutter havde fået ½ AC-vejleder ekstra til 
at varetage opgaven med at holde gennemførselssamtaler med forsinkede stu-
derende.  
 
Set i lyset af de nye aktivitetskrav opfordrede Hanne Løngreen til på mødet at 
drøfte den arbejdsbyrde, en studerende bør udsættes for. I den forbindelse hav-
de Hanne Løngreen medbragt 2 cases, som mødedeltagerne skulle forholde sig 
til. 
 
Sune Auken fandt det urealistisk at stramme gennemførelsestiden uden at 
slække på kravene. Jonna Kjær opfordrede til at skærpe de studerendes be-
vidsthed om, at der er tale om et fuldtidsstudium. Frederik Tygstrup mente, at 
megen tid kunne vindes ved at indføre mere styrede studieforløb og f.eks. 
blande kompetencerne.  Frederik Tygstrup fandt samtidig, at man skulle være 
opmærksom på, at et mere styret læringsforløb til erstatning for et frit lærings-
forløb ville skabe en anden type kandidater med andre kompetencer. Frederik 
Tygstrup opfordrede derfor til at være opmærksom på, at man ved at løse et 
problem måske skabte et nyt. Kasper Skovsø Møller slog fast, at ikke alle stu-
derende kunne nå igennem studiet på den afsatte tid, og at det derfor måtte 
blive en diskussion om, hvorvidt man var villig til at nedsætte kravene for at få 
flere studerende hurtigere igennem studierne. Hanne Løngreen gjorde op-
mærksom på, at de tilgængelige tal stammede fra før indførelsen af studieakti-
vitetskravene og derfor ikke var fuldt ud brugbare til formålet. Stig Hjarvard 
fandt det uundgåeligt at sænke niveauet, hvis tempoet skulle øges. Stig Hjar-
vard fandt, at man skulle tilstræbe en læring, som var mere umiddelbar anven-
delsesorienteret, og i højere grad signalere, at det er et fuldtidsstudium. Stig 
Hjarvard fandt, at der burde være plads til fleksibilitet, hvis en studerende hav-
de et fagrelevant studenterjob, idet et sådant job ville øge den studerendes 
jobmuligheder efter endt studium. Hanne Løngreen mente, at praktik havde 
samme gavnlige virkning som fagrelevante studenterjobs. Stig Hjarvard mente, 
at der havde været for få strukturerede forløb. Dekanen fandt, at de studerende 
skulle gives forudsætninger for selv at videreuddanne sig efter endt studium, 
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men at de studerende ikke alle skulle være forskere og ikke nødvendigvis skul-
le tilegne sig kvalifikationer på forskerniveau inden endt kandidatuddannelse. 
Sune Auken var enig i bestræbelserne på at gøre det bedst mulige inden for de 
givne rammer, selv om han fandt reglerne meget firkantede. Sune Auken syn-
tes, at fakultetet er for dårligt til at synliggøre konsekvenserne af de nye tiltag. 
Margit Warburg foreslog et halvårligt introduktionsstipendium til kommende 
ph.d.-studerende, idet stipendiet skulle kunne søges de første 3 år efter endt 
kandidatstudium. Margit Warburg gjorde endvidere opmærksom på, at de nye 
studieaktivitetskrav måtte forventes at give en social slagside. Jonna Kjær 
mente, at studenterjobs kunne være en fordel, hvis de var relevante for studiet. 
Jonna Kjær fandt, at undervisningen skulle køre strammere og med anvisnin-
ger til særligt interesserede studerende, som ønskede at fordybe sig yderligere. 
Hanne Løngreen var enig i, at fakultetet skulle kunne håndtere de studerendes 
forskelligartethed. Mette Thunø fandt ikke lange studieforløb ensbetydende 
med høj effektivitet. Mette Thunø opfordrede til sammenligning med stude-
rende fra meget fagspecifikke universiteter i f.eks. England, som uddanner 
glimrende kandidater på forholdsvis kort tid. Kasper Skovsø Møller mindede 
om, at studenterjob – uanset jobbets relevans for studiet – for nogle kunne væ-
re en økonomisk nødvendighed. Kasper Skovsø Møller udtrykte ønske om 
f.eks. weekend- og aften-åbent på fakultetet. Stig Hjarvard fandt behov for at 
modernisere undervisningen og mente ikke, at mere styrede forløb ville skabe 
risiko for social slagside. Stig Hjarvard mente, at strukturerede forløb ville 
gøre det lettere for studerende, der kom udefra. Stig Hjarvard var enig med 
Margit Warburg i, at kommende ph.d.-stipendiater kunne have gavn af et halvt 
års indledende forløb. Sune Auken understregede, at det vil have nogle om-
kostninger at skulle leve op til de nye krav. 
 
For at nå igennem resten af dagsordenen opfordrede dekanen mødedeltagerne 
til at fremkomme med eventuelle supplerende bemærkninger skriftligt efter 
mødet.  
 
 
Ad 4) Alkoholpolitik 
Hanne Løngreen oplyste, at det er besluttet, at der i forbindelse med rusarran-
gementer ikke inden kl. 17 må indtages alkohol udenfor kantiner og andre lo-
kaliteter med alkoholbevilling.  Alle tutorer har skrevet under på dette.  
 
Ad 5) Eventuelt 

  HUM21: Dekanen oplyste, at der p.t. afholdes strategiseminarer.  Den 
23. april 2008 havde været afholdt et symposium med titlen ” The Hu-
manities in a New Era: Surviving or Setting the Agenda?”1, og i juni 
afholdes en torvedag som opfølgning på strategiværkstederne.  

                                                 
1 http://hum21.ku.dk/humanities_in_a_new_millenium/  

http://hum21.ku.dk/humanities_in_a_new_millenium/
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  Professorater: I anledning af spørgsmål fra Margit Warburg om antal-
let af professorater finansieret af det centrale KU, blev det aftalt ved 
næste møde at vende tilbage til punktet om kvindepolitikken.  

  Studieaktivitetskrav: Som svar på Kasper Skovsø Møllers forslag om at 
fjerne studieaktivitetskrav fra studieordningerne, oplyste dekanen, at 
det ikke er nyt, at studieordningerne beskriver den tid, studierne er 
normeret til. Det Humanistiske Fakultet ønsker at fastholde, at den 
samlede studietid (bachelor- + kandidatuddannelsen) maksimalt må 
overskrides med i alt 3 år. Hvis man centralt på KU beslutter noget an-
det, må fakultetets holdning revurderes.  

  Seminar om de nye studerende: Hanne Løngreen oplyste, at der den 21. 
maj ville blive afholdt et seminar for underviserne og de nye studeren-
de2. Hanne Løngreen opfordrede til at deltage i seminaret. 

  Byggeri: Som svar på Carsten Due-Nielsens spørgsmål om status for 
task-forcens arbejde oplyste dekanen, at task-forcen har afsluttet sin ud-
redning om byggeri-økonomien. Task-forcen har konkluderet, at det 
ønskede byggeri ikke kan opfyldes inden for de givne økonomiske 
rammer. UBST vil foretage yderligere beregninger, inden problemet 
kan diskuteres i campus styregruppen i slutningen af juni. 

  Økonomi: På anmodning fra Carsten Due-Nielsen lovede dekanen, at 
en kvartalsoversigt over fakultetets økonomi ville blive udsendt til 
Akademisk Råds næste møde.  

  Nabogrunden: På spørgsmål fra Hans Lorenzen svarede dekanen, at der 
fortsat var interesse for at bygge et kollegium på metrogrunden, hvis 
bygherren samtidig kunne få mulighed for at etablere en parkerings-
plads.  

  
Mødet sluttede kl. 11.56.  
 
Næste møde: Tirsdag den 3. juni 2008 kl. 10-12. Dagsorden og øvrigt møde-
materialet udsendes senest tirsdag den 27. maj 2008.  
 
/MOS 

                                                 
2 
http://intranet.hum.ku.dk/upload/application/pdf/a148033b/Program%20for%20seminar%20o
m%20nye%20studerende%2021%2005%2008.pdf  

http://intranet.hum.ku.dk/upload/application/pdf/a148033b/Program%20for%20seminar%20om%20nye%20studerende%2021%2005%2008.pdf
http://intranet.hum.ku.dk/upload/application/pdf/a148033b/Program%20for%20seminar%20om%20nye%20studerende%2021%2005%2008.pdf

