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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 4. november 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), Kristine Hyllested Johansen (stude-
rende; suppleant for Mikkel Frederiksmose og Dennis Vendeltorp) Jonna Kjær 
(Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Kasper Skovsø Møller (stude-
rende), Frederik Tygstrup (Institut for Kunst og Kulturvidenskab) og Margit 
Warburg (ToRS).  

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

Desuden deltog Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) i mødet uden stemmeret.   
Afbud fra: Mikkel Frederiksmose (studerende), Erik Kimose (observatør) og 
Dennis Vendeltorp (studerende). 
 

 



 

SIDE 2 AF 2 

20. NOVEMBER 2008 

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 

a. Procedure ved bedømmelse af VIP-ansøgere (antal værker) 
b. Forskningssikring 

6. Økonomi, budget 2009 
7. Opslag af ph.d.-stipendier 2009 
8. Orientering fra dekanatet 
9. Eventuelt 
 

Referat 
 

 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Temapunktet blev udskudt til næste møde, idet prodekan Hanne Løngreen, 
som skulle holde oplægget, var blevet forhindret af et andet møde. 
 
 

 
Ad 2) Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt med et par ændringer. 
 
 

 
Ad 3) Opfølgning fra sidste møde 

Procedure ved bedømmelse af VIP-ansøgere: 
I fortsættelse af drøftelserne ved sidste møde oplyste dekanen, at der var 
bred enighed om, at bedømmelsesproceduren så vidt muligt skal forkortes. 
Dekanen afventede p.t. svar fra KU’s øvrige dekaner og dekaner i Norden 
om praksis vedrørende værksbegrænsning på øvrige fakulteter. Dekanen 
vender tilbage om dette ved et senere møde.  
 
Forskningssikring: 
I fortsættelse af sidste møde har FSU drøftet emnet, og der er enighed om 
fremover at nøjes med KU’s fælles regler på området. Det Humanistiske 
Fakultets egne regler på området vil blive ophævet efter aftale med fælles-
tillidsrepræsentant Henrik Prebensen.  

 
 

 
Ad 4) Økonomi, budget 2009 
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Kim Brinckmann udleverede et bilag på mødet (Budget 2009 for Det Humani-
stiske Fakultet, Budgetterede indtægter og institutternes indtægtsrammer FL-
midler).  
 
Kim Brinckmann understregede, at selv om udsigten til at opnå en mindre an-
del af globaliseringsmidlerne end forventet har givet anledning til bekymrin-
ger, har der på intet tidspunkt været udsigt til masseafskedigelser på fakultetet. 
Om end der er sket en stigning i fakultetets STÅ-indtjening i forhold til det 
forventede fald, er den faldende STÅ-produktion på KU som helhed en udfor-
dring for KU’s samlede – og dermed også fakultetets – økonomi. Fakultetet vil 
forsøge at få tilladelse til at bruge af sine opsparede midler til blandt andet flyt-
teudgifter. Kim Brinckmann gennemgik det udleverede budget 2009 og oply-
ste, at budgettet skulle indmeldes til rektor den 5. november 2009.  
 
Kim Brinckmann og dekanen oplyste, at der ved det netop indgåede forlig1 om 
globaliseringsmidlerne er sikret en stigning i de frie basismidler til universite-
terne.   
 
Sune Auken spurgte, hvad der skal til for at øge STÅ-tildelingen, som fra flere 
sider anses for grotesk lav på humaniora. Dekanen svarede, at der opadtil er en 
lydhørhed overfor, at ministeriets STÅ-fastsættelse er utilstrækkelig, og at hun 
har foreslået Rektor at lave en anden form for intern omfordeling, hvis STÅ-
tildelingen ikke øges generelt.  
 
Stig Hjarvard henledte opmærksomheden på ENGEROMS betydelige særtilde-
ling. Han havde principielt ikke noget mod social omfordeling, men fandt dog, 
at en sådan særtildeling fjerner det incitament, som er formålet med at konkur-
renceudsætte midlerne til institutterne. Dekanen svarede, at ENGEROM var 
dårligere stillet i basispositionen, fordi de i særlig grad var ramt af at have mi-
stet en række medarbejdere i perioden op til opgørelsestidspunktet. Dekanatet 
havde ikke allerede i 2008 kunnet afvise, at basispositionen var urimelig. 
Fremover vil dekanatet imidlertid ikke gå ind i drøftelser af, om basispositio-
nen i 2006 var rimelig på de enkelte institutter. 
 
 

Til mødet var udsendt dekanatets notat af 12. oktober 2008. Med henvisning til 
notatet oplyste dekanen, at der vil blive opslået flere ph.d.-stipendier end for-
ventet, og at der nu opslås 13 ph.d.-stipendier inden for områder, som institut-
terne udpeger som de vigtigste strategiske områder. Af notatet fremgår blandt 
andet, at direktionen efter høring af Ph.d.-skoleråd, Forskningsudvalg, Akade-
misk Råd og Ph.d.-udvalg har besluttet ikke at reducere de årlige 19 frie fakul-

Ad 5) Opslag af ph.d.-stipendier 2009 
 

                                                
1 http://vtu.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-fordeling-af-globaliseringsmidlerne-til-
forskning-og-udvikling-5-november-2008  

http://vtu.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-fordeling-af-globaliseringsmidlerne-til-forskning-og-udvikling-5-november-2008�
http://vtu.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-fordeling-af-globaliseringsmidlerne-til-forskning-og-udvikling-5-november-2008�
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tetsstipendier, men i stedet at tilføre yderligere nye midler i et omfang af fem 
ph.d.-stipendier fra globaliseringsmidlerne og opslå samlet 13 ph.d.-stipendier 
inden for institutternes strategiske områder med ansøgningsfrist primo februar 
2009. Der opslås 19 ph.d.-stipendier inden for frie områder med ansøgnings-
frist medio august 2009. Sune Auken udtrykte sin tilfredshed med dekanatets 
beslutning om dette. 
 
Margit Warburg ønskede sig en effektivisering af proceduren i forbindelse med 
bedømmelse af ansøgerne til ph.d.-stipendierne. Margit Warburg fandt det 
uhensigtsmæssigt, at VIP’erne bruger unødig megen tid på blandt andet taste-
arbejde ved udfyldelse af bedømmelsesskemaerne. Jonna Kjær fandt også pro-
ceduren meget omstændelig. 
 
Sune Auken og Stig Hjarvard var enige i, at proceduren er tung, men var sam-
tidig opmærksom på forvaltningslovens krav om partshøring, begrundelse m.v. 
Sune Auken foreslog derfor at ph.d.-udvalget og ph.d.-skolen arrangerede et 
erfaringsudvekslingsmøde mhp. drøftelse af et samlet forslag til alternative 
fremgangsmåder – med det formål at reducere arbejdsindsatsen på dette områ-
de. Dekanen bifaldt Sune Aukens forslag om at holde et erfaringsudvekslings-
møde mhp. at søge ressourceforbruget minimeret inden for rammerne af for-
valtningsloven.   
 
 

 
Ad 6) Orientering fra dekanatet 

Dekanen fortalte følgende: 
• At besøget fra University of Leeds var vellykket, at der var flere overlap-

pende interesser, og at der vil blive afholdt forskellige workshops i nær 
fremtid. Leeds’ Ph.d.-center kommer på besøg til marts. Der kan læses me-
re om samarbejdet med Leeds på hjemmesiden: 
http://intranet.hum.ku.dk/leeds_partnership/ . 

• At hun ved næste møde i Akademisk Råd vil orientere om humaniora-
dekan-mødet, som blev afholdt den 4. november 2008. 

• At de indkomne besvarelser vedrørende APV’en skal behandles i de lokale 
samarbejdsudvalg. 

• At der snart afholdes campusbrugermøde. 
 
Kim Brinckmann oplyste vedrørende Hum21, at der har været afholdt værk-
stedsseminarer på hele fakultetet, og at styregruppen nu vil kigge på, i hvilket 
omfang der er tværgående synspunkter. I november afholdes et ”piratmøde”. 
Efter nytår vil der blive afholdt kaffeslabberads mhp. en opsamlingsdrøftelse 
vedr. Hum21. 
 
 
 

http://intranet.hum.ku.dk/leeds_partnership/�
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Ad 7) Eventuelt 

Kristine Hyllested Johansen fandt det meget problematisk, at fristen for afleve-
ring af eksamensopgaver er rykket flere uger frem til 2. december 2008. Alt er 
planlagt i den tro, at fristen lå medio december. Dekanen oplyste, at afleve-
ringsfristen er rykket frem for at give de studerende mulighed for at gå til reek-
samen uden forlænget studietid til følge. Sune Auken fandt det uhensigtsmæs-
sigt at lægge undervisningsforløb efter tidspunktet, hvor eksamensopgaven er 
afleveret. Sune Auken fandt det ikke hensigtsmæssigt at flertallet af studerende 
udsættes for dette pga. et hensyn til det mindretal, der skal til reeksamen. De-
kanen mente, at man fremover kunne tilrettelægge undervisningen så man in-
den den 1. december var igennem pensum, men at den øvrige del af undervis-
ningen godt kunne fortsætte efter denne dato. Dekanen ville bringe problema-
tikken videre til Studieafdelingen. Jonna Kjær pointerede, at det bør sikres, at 
man før afleveringsfristen har været igennem pensum.  
 
I fortsættelse af drøftelsen om økonomien sagde Kim Brinckmann, at universi-
teterne på baggrund af forliget om globaliseringsmidlerne tilsammen vil få 275 
mio. kr. Den nærmere fordeling blandt universiteterne følger senere.  
 
Sune Auken havde ved indtastning i CURIS konstateret, at værdien af 2½ års 
arbejde, der tæller som formidling, tæller færre points end en ikke peer revie-
wed artikel. Sune Auken fandt dette særdeles uhensigtsmæssigt. Dekanen sva-
rede, at det er op til den enkelte forsker at vurdere, hvorledes et gennemført 
arbejde skal rubriceres i CURIS.     
… 
 
Mødet sluttede kl. 11.20. 
… 
 
Næste møde: Tirsdag den 2. december 2009. 10.00 i lokale 10.1.30. 
 
/MOS 
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