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Institutter: VIP 
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planer 
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planer 
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Øk. midler 
 

Kvalitet i MUS Konkrete eksempler på  
kompetenceudvikling: 

ENGEROM 
Inst. for engelsk, 
germansk og 
romansk 

 57  61  10   11   57  10 Ca.100.00 kr. *For få ledere til at 
uddelegere MUS, så hver 
leder har mere end de 
anbefalede 10-15 MUS 
*Mere fokuseret og 
arbejdsrelateret. Afklaring af 
emner før MUS 
*Bedst MUS når begge 
parter er forberedt – evt. skr. 
redegørelse inden samtalen 

*Strategiproces på væsentlige 
områder med bred tilslutning fra 
VIP 
(afholdelse af månedlige 
fællesmøder i semestrene) 
*Deltagelse i HUM21 
*Institutlederen har været på 
vellykkede lederkurser  
*Adskillige fra TAP-gruppen har 
været på kurser, der knytter sig til 
deres konkrete arbejdsopgaver. 

SAXO 
Forhistorisk og 
Klassisk 
Arkæologi, 
Almen & 
Europæisk 
Etnologi, 
Klassisk Filologi 
(Græsk og Latin) 
samt Historie 

 43 102  12  17  40  12 Der afsættes 
et anseligt og 
fleksibelt 
beløb 

*At sikre, at der er tale om 
en gensidigt frugtbar 
samtale, til gavn for både 
institut og medarbejder 
* At forhindre at MUS 
opleves som en 
kontrolforanstaltning 
*God forberedelse 
*Rigtig indstilling til 
samtalen fra begge sider 
*Opfølgning på sidste års 
evt. aftaler 
*Tilpasning af samtalen til 
konkrete ansættelsforhold 
*Samtalen skal udmønte sig i 
konkrete planer for 
fremtiden, større gensidigt 
kendskab samt mere tillid og 
tilfredshed 

 
 

*Seminar for alle TAP med fokus 
på udviklingsmuligheder i 
kompetencerne på sekretariatet 
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INSS 
Inst. for nordiske 
studier og 
sprogvidenskab 
 

100 137  15  19 100  15 Via budget – 
har høj 
prioritering 

*Kan tale om den enkelte 
medarbejders potentiale 
*Forudsætningen er fred og 
ro samt åbenhed og gensidig 
tillid 
*Lykkes bedst når der er 
fokus på konkrete aftaler 
*Hvis MUS kunne 
uddelegeres så samme leder 
ikke har for mange MUS 
 

*Bevidst strategi at satse på 
forskningslederkurser 
*Trivsel i en forskningsverden for 
TAP 

NFI 
Nordisk 
forskningsinst. 
 

 22  27  11  13   6   9 Midlerne 
afsættes ved 
budget-
lægning i 
forhold til 
antallet af 
medarbejdere 

*Udfordring: At udforme 
planer for kompetenceudv. 
for VIP, fordi deres behov er 
stærkt individuelt 
*Det forudsættes at der er en 
god forberedelse på grundlag 
af KU´s skema 
*Lykkes bedst ved en fri 
samtale, hvor de to parter 
lytter til hinanden 

*MUS - Samtaleforskning og 
gode råd (foredrag for alle v/lektor 
Jann Scheuer, NFI) 
*Masterstudier på 
Konservatorskolen 
*Institutlederkursus på SDU 
*Stresshåndtering PUMA-kursus 
for TAP 
*Curis-kursus KU for VIP og TAP 
*Lær at skrive EU-ansøgninger FI 
for VIP 
*Specialeakkreditering KU for 
VIP 

CST 
Center for 
sprogteknologi 

  6   6   8   8   6   8 Via budgettet *Formidling af evt. kritik på 
en konstruktiv måde 
*Begge partere skal være 
forberedte og udvise tillid og 
åbenhed 
*Lykkes bedst når der tales 
om det der ikke nås i 
dagligdagen pga. tid 
*Anerkendende samtale med 
konstruktive budskaber 
begge veje 
 
 

*Forskerlederudd. v/CBS – 
udvikling af egen lederadfærd i 
praksis via reflektiv ramme i 
forhold til lederrollen. Deltageren 
har angivet denne udd. som en 
ledelseskvalifikation i en 
efterfølgende ansøgning til 
forskningsrådet under puljen 
”kvindelige forskningsledere” 
*Efterudd.forløb på 
ITU:Introduktion til scripting, 
databaser og systemarkitektur 
v/IT-Universitetet 
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*Service english for 
Administrative Personnel (en del 
af sproglig videreudd. Som centret 
har sat i gang) 

MEF 
Inst. for medier, 
erkendelse og 
formidling 
 
 

 65 70  21 21  10   7 Via budgettet *KU`s ledelse presser 
samme skema ned over alle; 
enkelte medarbejdere er ikke 
synderligt interesserede 
*Begge parter skal være 
forberedte og åbne 
*Det lykkes bedst, når begge 
parter har klarhed over 
rammer og mål og tillid til at 
der følges op på indgåede 
aftaler 

*Sagsbehandleruddannelse 
*TAP-seminar vedr. 
internationalisering i Berlin 
*Kursus i palæografi 

TORS 
Inst. for 
tværkulturelle og 
regionale studier 

 30  55  12  15  30  12 Via budgettet *Der er ikke nok tid, da 
institutleder holder MUS 
med alle ansatte (80 MUS pr. 
år) 
Det er drøftet i LSU, at 
studielederen skal holde 
MUS med ansatte i 
undervisningsstillinger. 
*Lederens forberedelse på 
baggrund af indsendt 
materiale 
(forskningsskemaer: 
Beskrivelse af fremdrift og 
milepæle i 
forskningsprojekter) 
*VIP-rutineskemaer 
(anvendelse af timer til 
undervisning, administration 
og forskning) 
*Når begge oplever 

*HUM21 
*Arrangementer for alle med 
faglige og miljømæssige temaer 
*NyToRSkur 
*Ad hoc GRUS 
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optimisme omkr. jobfunktion 
og der udvikles nye 
konstruktive idéer til 
forbedring af arbejde og 
miljø 
 

IKK 
Inst. for kunst og 
kultur 

 56  57  15  17  10  15 Der allokeres 
en mindre 
sum under 
personalefor-
hold, 
derudover 
søges eksterne 
kompetence-
midler  

*Udfordringer vedr. VIP: at 
udforme og opsamle alle 
udviklingsplaner 
*God MUS er, når grundlag 
og mål er kendte og at der 
følges op på planer og aftaler 
fra år til år 
*Lykkes bedst ved 
planlægning, brug af 
samtaleguiden fra KU, 
fortrolighed og sikring af 
individuel, faglig udvikling 
ved skr. aftale og opfølgning 

*Kursus i at målrette international 
publikation (yngre forskere) – et 
stadig mere søgt kursus 

DRIFT- 
CENTRET 

  0   0  90 151   0  90 Via budgettet 
(fast beløb) 

*Ingen større udfordringer i 
forbindelse med MUS 
*Forudsætter en 
velfungerende organisation 
*Lykkes bedst når der er 
klarhed om retningen 
 
 
 
 

*Kompetenceudvikling for alle 
medarbejdere i Driftscenterets 
administration 

IT-Service 
 
 
 
 
 
 
 

  1   1  12  12   1  10 Indgår i 
budget 

*Ingen specifik kvalitet i 
MUS, men vi snakker 
sammen i det daglige – også 
om udv.planer og andet der 
hører under MUS 
*Der skal være god 
kommunikation i MUS 
*MUS lykkes altid godt 

*Diverse kurser – særligt vmware-
forløb 
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ITMedia 
Didaktisk 
og Media 
 
 
 
 

 0   0   6   7   0   2 Afsætning af 
midler til: 
deltagelse i 
faglige 
seminarer, 
netværk, 
konferencer 
mv. og 
efteruddannel
seskurser 

*At forstå MUS som et 
redskab til et bedre arbejdsliv 
og en bedre arbejdsplads 
*Forudsætningerne er: Viden 
om ressourcer, 
tiltagsmuligheder ifm 
individuelle udv. Planer 
*Lykkes bedst når samtalen 
medfører en bedre 
arbejdsdag for 
medarbejderen og et mere 
effektivt workflow på 
arbejdspladsen 

*Deltagelse i OpenCast Project, 
hvor aktiviteterne har medført 
øgede kompetencer indenfor 
projektstyring og udvikling af 
SOA 

Administra-
tionscentret 
 

  0   0  62  62   0  50 *Afsættes 
hvor det er 
relevant – via 
budget 

*Tiden er en udfordring 
*Nye medarb. Har store 
forventninger til MUS 
*Tillid til at der lyttes er en 
forudsætning + 
*Godt samarbejdsklima 
*Lykkes bedst: når begge 
parter møder velforberedt 
*Mødet munder ud i en 
konkret udviklingsplan 
*Tid og når MUS-skemaet 
ikke anvendes slavisk, men 
bruges som guide 
*Når lederens og medarb.`s 
forventninger til resultatet af 
MUS er rimeligt afstemt 
 

*Projektleder-, sagsbehandler- og 
coaching-uddannelser 
*Målrettede kurser for særlige 
fagområder, fx 
kommunikationsområdet og HR- 
og personale 
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