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Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelse: 

 

Punkt 9: Status på den faglige udviklingsproces 
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Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt 

 

Strategi: 

Fakultetsstrategi 

Dekan Mette Thunø redegjorde for Arts strategiudspil. Arts strategimateriale skal 

danne rammen for udviklingen af hele hovedområdet i strategiperioden 2013-2017. 

Fokus er derfor ikke på de enkelte forskningsområder, uddannelser eller aktiviteter, 

men på den overordnede strategiske ramme for udviklingen af disse. Strategien er 

sendt i høring i alle fora med det formål at modtage input til materialets videre priori-

tering og udvikling. På mødet konkretiserede Mette Thunø strategikortet i tre projek-

ter: 

1. Indhentning af flere forskningsmidler.  

2. Udvikling af flere nye uddannelser. 

3. Fokus på mere innovative studier/højere studieaktivitet. 

 

De tre punkter blev kort diskuteret og det blev understreget af Dekanen, at strategien 

ikke er en kritik af de nuværende velfungerende produkter Arts allerede har, men en 

nødvendig udviklingsproces. Sammenlignet med andre universiteter i Danmark, har 

vi langt færre uddannelser i akkrediteringsproces end de har. Samtidig er de andre 

universiteter gode til at kombinere fag på nye måder. Det betyder pt. at Arts ligger 

status quo på uddannelsessiden mens de andre vækster. Det er derfor nødvendigt at 

fokusere på udvikling af nye uddannelser og højere studieaktivitet, for at sikre vores 

position og indtægtskilde på en forsvarlig måde. 

 

Institutforum gav derefter følgende input til Dekanen:  

 

1. Større fokus på formidling af strategien.  Der er for meget management over 

sproget og folk har svært ved at genkende sig selv og dermed finde motivatio-

nen til at udleve strategien. 

2. Der ønskes større fokus på administration og serviceunderstøttelse i forbin-

delse med udvikling af nye uddannelser. Der kunne evt. nedsættes et erfarent 

team med udvikling/serviceunderstøttelse af nye uddannelser som primært 

arbejdsområde. 

3. Der skal større fokus på understøttelse af markedsføring af både nye og eksi-

sterende uddannelser, så instituttet kan bevare et tilfredsstillende optag. 

 

Det aftaltes, at dekanen deltager i Institutforum-møde én gang årligt.  Konkrete reak-

tioner på strategien modtages gerne af dekanen efterfølgende.   
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Institutstrategi 

Da en ny version af institutstrategien er under udvikling udsættes punktet til et 

kommende møde. 

 

Økonomi 

Regnskabsstatus 

Der er nu kommet enkelte udskrifter som institutleder og sekretariatsleder behandler 

i nærmeste fremtid.  Punktet tages derfor op igen på et kommende møde. 

 

Budgetmodel 2013 

Budgetmodellen er ikke blevet mere konkret siden sidste møde og punktet udskydes 

derfor til et kommende møde. 

 

Plan for indhentning af uddannelsesinitiativer 

Der blev udleveret en liste over uddannelsesinitiativer på IKS som blev gennemgået 

af institutleder. Udover de allerede noterede uddannelsesinitiativer vil en engelsk BA 

i Global Studies blive tilføjet.  Det blev konkluderet, at instituttet er god til at få ak-

krediteret eksisterende uddannelser, men skal blive bedre til at få akkrediteret nye 

uddannelser. En mulig løsning er, at bringe aftagerpanelet ind i processen tidligere.  

 

Af fremtidige udviklingsforslag nævntes designprocessen som et stort uddannelses-

felt, kombinationen af humaniora og samfundsvidenskab og en krydsning mellem 

humaniora og business, humaniora og IT samt en uddannelse med et sociologisk per-

spektiv. 

 

Punktet vil være en tilbagevendende diskussion i institutforum, men skal tages op 

tidligere i processen i fremtiden. 

 

KOT-optag 
Generelt kan instituttet være tilfreds med årets optag. Institutforum diskuterede på 

hvilke områder der i fremtiden skal gøres en indsats for fortsat at sikre et tilfredsstil-

lende optag. Det blev konkluderet, at der, i år, har været et kæmpe problem med 

hjemmesiden. Grundet reorganisering af hjemmesiden, har det været umuligt for 

kommende studerende at finde den nødvendige information samt få et indtryk af de 

forskellige fag. Endvidere skal der, i fremtiden, større fokus på rekruttering. De som 

har ansvaret for markedsføring og rekruttering skal leve bedre op til deres ansvar, 

men instituttet bør også blive bedre til at tænke rekruttering og markedsføring ind i 

div. arrangementer eksempelvis teologiens døgn. Derudover ønskes mere målrettet 

indsats overfor rekruttering af internationale studerende.   

 

Ph.d. vilkår i forbindelse med afhandling til diskussion og beslutning 
Der findes på Instituttet forskellige procedurer i forbindelse med indlevering og af-

holdelse af Ph.d. forsvar. Blandt andet er der forskellig praksis i forhold til afholdelse 

af og betaling for reception ved forsvar ligesom regler for antal trykte eksemplarer og 
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formatet heraf varierer. Formentlig kommer der på et tidspunkt en procedure fra 

oven, men indtil da er der enighed i institutforum om at skabe ens retningslinjer for 

alle.  

Det blev besluttet, at den studerende får tildelt 1000 kr. til afholdelse af reception, 

men skal selv stå for planlægning af arrangementet. Instituttet kan ikke stille sekre-

tærbistand til rådighed. Et forslag kunne være at de ph.d.-studerende hjælper hinan-

den med afholdelse af receptioner. Vedrørende procedure for publicering blev det be-

sluttet at høre forskningsudvalget før institutforum tager endeligt stilling. Punktet ta-

ges derfor op igen på et kommende møde.  

 

Personalegoder til diskussion og beslutning 

Der eksisterer pt. et varieret udbud af personalegoder på IKS. Institutforum skal be-

slutte hvorvidt alle skal tilbydes de samme personalegoder eller om goderne fortsat 

skal være forskellige fra fag til fag. 

På mødet blev det aftalt at institutledelsen udarbejder et udspil til den fremtidige 

procedure, som institutforum tager stilling til på et kommende møde. 

 

Status på den faglige udviklingsproces 

Problematikken omkring Syllabus blev nævnt idet enkelte fag har specialindrettede 

lokaler. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at de skal skifte lokale i et undervisnings-

forløb.  Endvidere nævntes utilfredshed med at administrationen ikke leverer de spe-

cifikke ydelser, der er brug for.  

 

Orientering 

Der var intet at tilføje under punktet. 

 

Evt. 

Valg af næstformand udskydes til repræsentanter for forskningsprogramlederne er 

valgt. 

 

Det blev fastslået at julefrokoster arrangeres lokalt. Derimod kan der evt. afholdes 

fælles nytårskur. 

 

Kommende møder i institutforum: 

 

Onsdag d. 26. sep. kl. 11.00-14.00 

Onsdag d. 5.dec. kl. 9.00-12.00 


