
 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  

 

 

LEDELSESSEKRETARIATET 

 

KAREN BLIXENS PLADS 8 

KØBENHAVN S 

 

DIR  35 32 30 90 

 

villiam@hum.ku.dk 

 

 

 

 

Akademisk Råd  

M Ø D E R E F E R A T  3. MARTS 2022 

Forum Akademisk Råd  

Møde afholdt 3. marts 2022   

Sted 15b.0.07  

Referent Villiam Bartholdy  

Til stede 

Stemmeberettigede medlemmer 

Dekan Kirsten Busch Nielsen, lektor Anna Lena Sandberg (Engerom), 

lektor Casper Tybjerg (KOMM), professor Michael Fjeldsøe (IKK), lektor 
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SIDE 2 AF 10 Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Økonomi: Regnskabsresultat for det forgangne år og foreløbige 

økonomiske rammer 4 år frem. Orientering ved fakultetsdirektør 

Kristian Boye Petersen og herefter drøftelse. 

3) Senatsmøde 4. marts 2022: Drøftelse i Akademisk Råd med fokus på 

Senatets punkt 2 om styrket akademisk medbestemmelse. Det er en 

indledende drøftelse, som klæder ’senatorerne’ på til senatsmødet. 

En fyldestgørende drøftelse tages, når forslaget kommer i høring i 

Rådet senere på foråret.  

 

4) Regionalisering:  

a. Status ved dekan Kirsten Busch Nielsen 

b. Høring: Proces for udvikling af HUMs uddannelseslandskab 

5) Pause (5 min) 

6) SC DataLab: Orientering om aktiviteterne i SC DataLab ved 

chefkonsulent Lene Offersgaard 

7) Campusplanarbejde: Status ved dekan Kirsten Busch Nielsen på 

arbejdet med campusplan for Søndre Campus og for KU’s samlede 

campusplanprogram. 

a. VIP-gruppen skal udpege 1 VIP-medlem til fakultetets 

campusplan-følgegruppe. Medlemmet af følgegruppen 

behøver ikke at være medlem af Akademisk Råd. 

8) Meddelelser fra dekanatet  

9) Næste møde (tirsdag den 5. april 2022): Forslag til 

dagsordenspunkter og temamøder 

a. Høring: Målplan 

i. Vi forventer at modtage udkast til fakultetets målplan 

i høring den 11. marts med høringsfrist den 28. marts. 

Det foreslås, at høringen enten behandles skriftligt 

eller ved et ekstraordinært møde fredag den 18. marts 

kl. 10.00-11.00 (evt. på Zoom).  

b. Høring vedr. styrket akademisk medbestemmelse fra Senatet. 

c.  

10) Eventuelt 

https://groups.ku.dk/grupperum/d-6718/sitepages/forside.aspx?searchHitHighlight=campusplan
https://groups.ku.dk/grupperum/d-6718/sitepages/forside.aspx?searchHitHighlight=campusplan


 

 

SIDE 3 AF 10 Referat 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

2) Økonomi: Regnskabsresultat for det forgangne år og foreløbige 

økonomiske rammer 4 år frem. Orientering ved fakultetsdirektør 

Kristian Boye Petersen og herefter drøftelse. 

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at Jan Pedersen var forhindret 

i at deltage. Det mødeforberedende udvalg havde anmodet om en 

gennemgang af budgetmodellen, og dette udsættes til næste møde, 

hvor Jan Pedersen kan deltage.  

 

Fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen præsenterede bilagene og 

oplyste, at HUM er kommet ud af 2021 med et overskud og derfor 

akkumulerer yderligere opsparing. Overskuddet skyldes færre 

aktiviteter som følge af Covid-19. 

 

Kristian Boye Petersen tilføjede, at fakultetet i de kommende år skal 

afvikle et strukturelt underskud og derfor skal reducere sit budget 

med ca. 13 mio. kr. Fakultetets overskud fungerer som stødpude 

under tilpasningen, og på baggrund af seneste års overskud vil 

fakultetet bede om at få udskudt fristen for reduceringerne til 2026. 

 

Der blev spurgt til, hvorfor hele overskuddet ikke anvendes.  

Dekan Kirsten Busch Nielsen svarede, at fakultetet ikke kan bruge 

hele opsparingen, da der er et krav fra KU om at have en 

’egenkapital’ på 7,5 % af det samlede budget.  

 

3) Senatsmøde 4. marts 2022: Drøftelse i Akademisk Råd med fokus på 

Senatets punkt 2 om styrket akademisk medbestemmelse. Det er en 

indledende drøftelse, som klæder ’senatorerne’ på til senatsmødet. 

En fyldestgørende drøftelse tages, når forslaget kommer i høring i 

Rådet senere på foråret.  

Dekan Kirsten Busch Nielsen orienterede kort om dagsordenen til 

senatsmødet og lagde op til, at denne drøftelse i Akademisk Råd var 

indledende. Punktet om akademisk medbestemmelse vil komme i 

høring i Akademisk Råd i løbet af marts eller april.  

STUD-gruppen udtrykte opbakning til mødematerialets ønske om at 

styrke VIP’s indflydelse. 



 

 

SIDE 4 AF 10 STUD-gruppen udtrykte dog en bekymring for, at Senatet bliver 

erstattet af en gruppe med kun VIP, da det vil reducere de 

studerendes mulighed for at være i kontakt med ledelsen. 

VIP-gruppen udtrykte opbakning til, at diskussionen rejses. De 

tilføjede, at det er værd at overveje, om man skal ændre 

konstruktionen af fakulteternes akademisk råd. Heri ligger både en 

overvejelse om, hvem der leder rådet, men også om man inden for 

lovgivningens rammer kan gøre Rådet mere selvstændigt. De 

udtrykte en bekymring for, at den nuværende konstruktion er 

afhængig af en ledelse, der er lydhør for rådgivning.  

VIP-gruppen tilføjede, at en mulighed kunne være, at ledelsen i 

tilfælde, hvor et rådgivende udvalgs synspunkt ikke kan følges, 

forpligtes til at begrunde hvorfor.  

VIP-gruppen oplyste, at de på flere af institutterne har diskuteret 

emnet i VIP-staben. Der er ikke enighed blandt VIP, og flere er ikke 

interesseret i at genoprette institutråd, da det kræver engagement og 

timer, som ikke nødvendigvis er til stede hos de ansatte. De 

påpegede, at ikke alle er bevidste om de eksisterende muligheder for 

medbestemmelse i råd og udvalg, og at dette skal formidles mere, 

herunder særligt til de internationale ansatte.  

VIP-gruppen gjorde yderligere opmærksom på, at nedlæggelser af 

eksisterende udvalg ved oprettelse af nye kan blive en udfordring på 

institutterne. Det blev forslået, at man undersøger om de fremsatte 

behov kan stilles ved at ændre de nuværende konstruktioner. 

Til forslaget om delt formandskab mellem VIP og dekanen 

opfordrede STUD-gruppen til at forsøge at holde formandskabet 

åbent for valg mellem alle medlemmer. 

 

4) Regionalisering:  

a. Status ved dekan Kirsten Busch Nielsen 

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at man fortsat afventer 

fortsat en politisk aftale. På fakultet er høring vedrørende 

proces for udvikling af uddannelseslandskabet igangsat. 

b. Høring: Proces for udvikling af HUMs uddannelseslandskab 

Prodekan Eva Silberschmidt Viala introducerede forslaget til 

procesplanen samt udkastet til kommissorium for 

arbejdsgruppen og gruppens sammensætning. 

VIP-gruppen udtrykte opbakning til sammensætningen af 

arbejdsgruppen.  



 

 

SIDE 5 AF 10 STUD-gruppen spurgte til, hvorfor arbejdsgruppen ikke har 

TAP-medlemmer. 

Dekanatet svarede, at der sideløbende er et projekt om 

administration. Hertil gjorde dekan Kirsten Busch Nielsen 

opmærksom på, at reduktionerne i studiepladser ikke 

nødvendigvis kommer til at betyde tilsvarende nedskæringer 

blandt medarbejdere. Der er et håb om, at de kommende tab 

kan indvindes igen ved at tilrettelægge en strategisk indsats. 

VIP-gruppen bemærkede, at det er vigtigt at indtænke 

forskningslandskabet i arbejdet, herunder undgå, at 

sammenlægninger marginaliserer forskningsområder. VIP-

gruppen kommenterede yderligere, at det skal undersøges, 

hvordan sammenlægninger kan påvirke småfagsbevillinger. 

VIP-gruppen udtrykte bekymring for det første pejlemærke i 

kommissoriet, da man da man frygter at færre 

uddannelsesindgange vil give nedsat kvalitet. De påpegede 

yderligere, at det er vigtigt, at der er en fællesnævner, hvis 

man vælger at lave brede uddannelsesindgange.  

VIP-gruppen foreslog, at styrket fastholdelse kan inddrages 

som mål for arbejdet. Her blev det påpeget, at det skal 

indtænkes, hvordan relationerne til andre fakulteter er, og om 

man kan øge mængden af tilvalgsstuderende fra andre 

fakulteter for at styrke fagområderne. Der er barrierer, som 

gør det udfordrende for KU at tage imod studerende fra andre 

fakulteter og internationale studerende.  

Prodekan Eva Silberschmidt Viala noterede kommentarerne. 

Prodekanen bemærkede, at man på KU er man i gang med en 

proces for uddannelseslandskabet på hele universitetet. Her 

diskuterer man bl.a., hvordan man udnytter KU’s indre 

marked bedre. Dekanatet bemærkede dertil, at det kræver en 

politisk indsats at fjerne de barrierer, som gør det svært at 

tage imod studerende udefra.  

Mht. fastholdelse oplyste prodekan Eva Silberschmidt Viala, 

at det vil indgå i arbejdsgruppens arbejde som et strategisk 

potentiale.  

Det godkendte referatet af punkt 4b vil blive fremsendt som 

høringssvar fra Akademisk Råd. 

 

5) Pause (5 min) 



 

 

SIDE 6 AF 10  

6) SC DataLab: Orientering om aktiviteterne i SC DataLab ved 

chefkonsulent Lene Offersgaard 

Lene Offersgaard præsenterede SC DataLab. Formålet med SC 

DataLab er at facilitere øget brug af data i forskningen på HUM, 

JUR og TEO.  

SC DataLab afholder en række workshops og events, herunder besøg 

af Serge Belongie fra AI Pioneer Centret 10. marts 2022 kl. 14.00. 

Samtidig kan man få vejledning og hjælp til programmering, 

dataanalyse, visualisering mv.  

Der kan læses mere på SC DataLabs hjemmeside, scdatalab.ku.dk, 

og de kan kontaktes på scdatalab@ku.dk.    

 

7) Campusplanarbejde: Status ved dekan Kirsten Busch Nielsen på 

arbejdet med campusplan for Søndre Campus og for KU’s samlede 

campusplanprogram. 

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at følgegruppen har afholdt et 

møde den 10. februar 2022 med henblik på, hvordan medlemmer af 

arbejdsgrupper 1-4 kan findes. 

Arbejdsgrupperne er på vej, men medlemmer ikke fundet endnu. 

Lige nu konkretiseres opgaverne gennem kommissorier. Kristian 

Boye Petersen tilføjede, at man forsøger at målrette 

sammensætningen, så folk sidder med, hvor det er relevant og 

ressourcerne bliver fordelt bedst. 

Det blev spurgt til, hvordan man tager hensyn til de forskellige 

lokaler, der rummer særlige materiale- eller tekstsamlinger, på 

HUM.  

Kristian Boye Petersen svarede, at speciallokalerne er et 

opmærksomhedspunkt i arbejdsgruppernes arbejde. 

VIP-gruppen udpegede Morten Fink-Jensen til campusplan-

følgegruppen. Sekretæren for følgegruppen bliver informeret herom. 

 

8) Meddelelser fra dekanatet  

a. Ukraine/Rusland: studerende/medarbejdere, 

forskningssamarbejde, IT-sikkerhed. 

Dekan Kirsten Busch Nielsen orienterede om 

Ukraine/Rusland-situationen:  

https://scdatalab.ku.dk/
mailto:scdatalab@ku.dk
https://groups.ku.dk/grupperum/d-6718/sitepages/forside.aspx?searchHitHighlight=campusplan
https://groups.ku.dk/grupperum/d-6718/sitepages/forside.aspx?searchHitHighlight=campusplan


 

 

SIDE 7 AF 10 Sanktioner. Danske Universiteter vil afbryde samarbejdet 

med institutioner i Rusland, og KU følger denne linje. Det er 

et stort skridt at bryde af på den måde, uanset at det følger i 

sporet på den danske stats sanktionslinje. Dekanen 

understregede, at det handler om institutioner. KU er fortsat 

åben for studerende og forskere som enkeltpersoner, der ikke 

repræsenterer institutioner i deres hjemlande. Der er nedsat 

en ad hoc beredskabsgruppe med dekan Kirsten Busch 

Nielsen, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen og 

kommunikationschef Rune Syberg, som følger sagen tæt og 

rådgiver ved tvivlsspørgsmål på HUM.  

Solidaritet og sympati. KU er ikke klar til at sige, hvordan vi 

vil kunne give plads til forskere eller studerende fra Ukraine, 

men det er på vej. En mulig indfaldsvinkel er Scholars at 

Risk, en international organisation, som KU er dansk adresse 

for, samt Danske Universiteter.  

Derudover står det enhver frit for at ytre sympati og at vise 

sympati gennem donationer mv. 

Det skal tages hensyn til ukrainske og russiske medarbejdere 

og studerende på KU, så de kan føle sig trygge og velkomne 

på universitetet.  

Sikkerhed. Situationen nødvendiggør en særlig 

opmærksomhed på tele- og mailsikkerhed, og det er 

indskærpet over for institutlederne. 

Forskning og formidling: Dekanen takkede forskere for den 

indsats, de har ydet i medierne, og vil yde ved arrangement 

på ToRS den 4. marts 2022.  

Intern kommunikation. Emnet bliver berørt i HUMnyt 4. 

marts, og der kommer en KUnet-kommunikation til alle 

medarbejdere 3. marts. Link til KUnet temaside. 

Dekanen spurgte, om der er behov og interesse for et 

arrangement for studerende om konflikten. Fakultetet vil 

bidrage med midler til at lave et sådant arrangement. 

STUD-gruppen bakkede op om idéen og opfordrede til, at 

man benytter lejligheden til at kommunikere universitetets 

retning ift. konflikten.  

VIP-gruppen foreslog at etablere en ordning, ligesom under 

Covid-19 nedlukninger, der kompenserer for forsinkelser 

som konflikten forsager.  

https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/sider/universiteterne-stopper-samarbejde-med-rusland.aspx


 

 

SIDE 8 AF 10  

STUD-gruppen udtrykte opbakning til at støtte individer på 

KU, som er ramt af konflikten. De problematiserede 

samtidig, at man lukker akademiske forbindelser og 

udelukker russiske og belarusiske institutioner fra 

internationale samarbejder. 

Dekan Kirsten Busch Nielsen bemærkede afslutningsvist, at 

KU forsøger at tage de nødvendige sikkerhedspolitiske 

hensyn, og at sikkerhed for forskere og studerende har høj 

prioritet. Hun henviste til KUnet-kommunikation bl.a. med 

videointerview med rektor samme dag. 

 

b. DR mediehistorie 

Foranlediget af, at DR har bragt en historie om en 

krænkelsessag på HUM fra 2019, orienterede dekan Kirsten 

Busch Nielsen om mediesagen. Forud for mødet, havde 

STUD-gruppen fremsendt ønske om at få emnet belyst.  

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at DR i indeværende 

uge har bragt en historie om en sag på fakultetet fra 2019, 

som handlede om krænkende handlinger og sexisme. Sagen 

blev dengang behandlet af fakultetet. Dekanens holdning er, 

og den ligger i tråd med universitetets, at krænkende 

handlinger og sexisme ikke skal accepteres. Vi skal tilstræbe 

og have et miljø, hvor man kan arbejde og studerende uden at 

blive trådt for nær, og hvor køn ikke er anledning til 

nedladende tale eller krænkende handlinger fra kolleger, 

medstuderende og ledere.  

Vi skal have et miljø, hvor sager bliver taget op og bliver 

behandlet grundigt og ordentligt, og hvor vi gør, hvad vi kan, 

for at lære af dem, med henblik på at forebygge.  

STUD-gruppen spurgte til, hvor meget fakultetet ved om 

sagen, der er blevet bragt af DR. 

Dekan Kirsten Busch Nielsen svarede, at dekanatet ikke kan 

udtale sig om personsager og derfor ikke kan kommentere 

den konkrete sag fra 2019. 

Prodekan Eva Silberschmidt Viala tilføjede, at det i 

studiemiljøundersøgelsen fra 2019 blev tydeligt, at de 

studerende ikke kender nok til klagevejledninger og 

klageadgang. Siden 2019 har man gjort opmærksom herpå 



 

 

SIDE 9 AF 10 ved studiestart og opkvalificeret studievejledningen til at 

kunne rådgive herom.  

Dertil oplyste prodekan Eva Silberschmidt Viala, at 

Studenterambassadøren tilbyder uvildig rådgivning. Link her.  

STUD-gruppen opfordrede til, at man arbejder for at øge 

information og kendskabet om studenterambassadøren.  

STUD-gruppen oplyste, at flere studenterorganer har 

modtaget henvendelser fra DR. Studenterrådets forperson 

Esben Bjørn Salmonsen har udtalt sig på vegne af de 

studerende.  

VIP-gruppen spurgte til, at DR-historien beskriver, at et 

islandsk universitet fraråder at sende folk til København 

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at der ikke er taget 

sådanne skridt fra det islandske universitet. 

 

c. Debatten om sprogpolitik for forskning  

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at der har været en 

debat i medier om sprogpolitik i forbindelse med uddeling af 

midler fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). Det er en 

væsentlig sprogpolitisk debat, fordi humaniora har brug for, 

at dansk holdes intakt som videnskabssprog, samtidig med, at 

mange forskningsaktiviteter er internationale. Dekanen 

gjorde opmærksom på BFI-tal, der viser, at 25 % af HUMs 

publikationer er på dansk (tendensen er mildt nedadgående). 

VIP-gruppen bemærkede, at det er problematisk, at DFF ikke 

varslede deres politik i forvejen. 

d. Forskningsevaluering 

Prodekan Dorthe Gert Simonsen oplyste, at fremgangsmåden 

for forskningsevalueringen nu er besluttet, og at evalueringen 

sættes i gang. Forskningsevalueringen skal være afsluttet i 

foråret 2024. 

Protokollen for forskningsevalueringen har været diskuteret i 

Akademisk Råd i november 2021.   

e. Innovationsstrategi 

Prodekan Dorthe Gert Simonsen oplyste, at KU er ved at lave 

en samlet innovationsstrategi.  

https://studenterambassadoer.ku.dk/klager-og-ansoegninger/seksuel-chikane-og-anden-kraenkende-adfaerd/


 

 

SIDE 10 AF 10 Den drøftes aktuelt i KUFIR, men arbejdet vil også komme 

ud til fakulteterne og emnet vil blive diskuteret i Akademisk 

Råd. 

f. Bæredygtighed 

Fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen oplyste, at der 

bliver arbejdet med at øge bæredygtighed i 

kantineoperationen.  

9) Næste møde (tirsdag den 5. april 2022): Forslag til 

dagsordenspunkter og temamøder 

a. Høring: Målplan 

i. Vi forventer at modtage udkast til fakultetets målplan 

i høring den 11. marts med høringsfrist den 28. marts 

2022. 

Det foreslås, at høringen enten behandles skriftligt 

eller ved et ekstraordinært møde fredag den 18. marts 

2022 kl. 10.00-11.00 (evt. på Zoom).  

Det blev besluttet at behandle høringen skriftligt. 

Sekretæren udsender materiale til henholdsvis STUD-

, VIP- og TAP-grupperne med svarfrist. Herefter 

samles bemærkningerne til et samlet høringssvar, som 

igen høres i Rådet, inden det godkendte svar sendes 

til fakultetet.  

b. Høring vedr. styrket akademisk medbestemmelse fra Senatet 

(om muligt allerede da). 

c. Budgetprocessen v. Jan Pedersen 

d. Innovationsstrategidrøftelse 

e. Bæredygtig 2030. Eksternt oplæg.  

10) Eventuelt 

Der blev efterspurgt en forklaringsnøgle til forkortelser i KU-regi. 

Link til side om formelle fora (se overbliksfigur med forklaring på 

forkortelser)  

Link til oversigter over tværgående udvalg og netværk 

https://kunet.ku.dk/om-ku/organisation/beslutninger-paa-KU/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/organisation/beslutninger-paa-KU/Sider/default.aspx
https://kunet.ku.dk/om-ku/organisation/udvalg-og-netvaerk/Sider/default.aspx
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