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Møde afholdt: Tirsdag, den 5. januar 2010 kl. 13 - 14 
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Referent:            Susanne Kirst 

 

 

 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Michael Cholewa-Madsen (Fakul-
tetsdirektør), Hanne Møller (HR- og personalechef), Ulf Hedetoft (Institutle-
der, SAXO) og Jens Erik Mogensen (Institutleder, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk) 

 

B-siden: 

Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk, Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, 
TAP, Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte AC’er) 
og Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Engelsk Germansk og Romansk),  
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Afbud fra:  

B-siden: Birthe Nygaard Miller (institutbibliotekar, SAXO, suppleant for TAP-
repræsentant, Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk Metal, 
TAP) og Sussi Anni Olsen (AC-TAP suppleant, Center for sprogteknologi), 
Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP) og Karl Christian Lammers (lektor, Saxo-instituttet, 
afd. f. historie) 

 

Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst og Pia Tchikai (kontorelev) 

 

Dagsorden 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 27. november 2009 (bilag) 

3) Høring af universitetslovsevalueringen (4 bilag) 

4) Eventuelt 

                   

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  

Kirsten Refsing bød fakultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen velkommen i 
FSU samt kontorelev Pia Tchikai, hvorefter udvalgsmedlemmerne præsentere-
de sig.    

 
2) Godkendelse af referat fra møde den 4. september 2009: 
 
Referatet blev godkendt 
 
 
Ad 3) Høring af universitetslovsevalueringen: 
 
FSU fandt, at det er en god rapport, der påpeger mange væsentlige forhold på 
universitetsområdet. 

Universitetet har på den ene side opnået en større autonomi og fået en bedre 
beslutningskapacitet. På den anden side er der alt for mange detailreguleringer, 
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der underminerer autonomien. Fx burde forhold som gruppeeksamen og stil-
lingsstrukturen være forhold, som universiteterne selv regulerede. 

 

I den sammenhæng bør resultatkontrakterne med Videnskabsministeriet ikke 
være for specifikke, men alene anslå de overordnede mål, så universiteterne 
har friheden til selv at vælge, hvilke veje man vil følge for at nå målene. 

FSU syntes, at man godt kunne styrke medarbejdernes mulighed for medbe-
stemmelse, herunder mulighed for indflydelse udover de akademiske spørgs-
mål. Andre lande som vi sammenligner os med har en langt større medarbej-
dermedbestemmelse på universitetsområdet. 

Det er vigtigt, at forskningsfriheden befæstes, herunder at selv om det kan væ-
re nødvendigt, at videnskabelige medarbejdere udfører bestemte opgaver (Uni-
versitetsloven § 17, stk. 2), så bør det altid sikres, at der er tid tilbage til fri 
forskning. Derfor bør § 17, stk. 2 omformuleres eller helt fjernes.  

Basisforskningsbevillingerne er de senere år blevet reduceret, mens de konkur-
renceudsatte midler er øget. Det medfører en fare for at den frie og uafhængige 
forskning - som i mange tilfælde giver de ypperste resultater - reduceres hvil-
ket er uheldigt. 

Det er positivt, at der er et øget optag af ph.d.-studerende, på den anden side er 
det uhensigtsmæssigt, at midlerne til dette er bundne så universiteterne ikke 
har mulighed for at foretage omprioriteringer. 

Med akkrediteringssystemets indførelse er der etableret en tung og bureaukra-
tisk proces, når man vil udbyde en ny uddannelse. Processen gør det vanskeligt 
hurtigt at reagere på nye uddannelsesbehov på arbejdsmarkedet. Man burde 
derfor dels gøre processen mindre bureaukratisk, dels gå over til postakkredite-
ring af nye uddannelser. 

FSU mente, at der med den nuværende struktur er lagt et stort ansvar på ledel-
sen af universiteterne, som medfører et stort behov for ledelsesudvikling, her-
under udvikling af måderne hvorpå lederne inddrager medarbejderne i beslut-
ningerne og motiverer dem til at udføre disse. 

Fakultetets samlede høring om evalueringen af Universitetsloven vedlægges 
som bilag til referatet. 

 

Ad 4) Eventuelt: 
 
Intet til dette punkt. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 13.40 
 


	Til stede:

