AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND

IKS institutforum
Møde d. 17. december 2013 kl. 13.00-16.00
Mødested: bygning 1461/516
Til stede: Bjarke Paarup, Karen Gram-Skjoldager (suppleant for Birte Poulsen), Annette Skovsted Hansen, Else Marie Wiberg, Anders-Christian Jacobsen,
Armin Geertz, Ann-Christina Lauring Knudsen, Hans-Jørgen Schanz, Claus
Møller Jørgensen, Jens Krasilnikoff, Tina Elgaard
Fraværende: Peter Lodberg, Felix Riede, Poul Pedersen, Mette Løvschal, Simon Jylov, Sune Kock Rønnow, Simone Sefland Pedersen, Laura Munk Pedersen
Observatører: Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved, Nina Javette Koefoed,
Martijn van Beek
Sekretær: Camilla Dimke

REFERAT

Institut for Kultur og
Samfund
Camilla Dimke
Institutsekretær
Dato: 18. december 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Informationspunkt
Økonomi
A. Diskussionspunkt: besparelser på AU
Høring: Educational IT på Arts
Høring: Strategi for internationalisering af uddannelser på Arts
Høring: Justering af institutstruktur på Arts
Drøftelse af forskningssemestre
Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelse:
Nyt punkt 3: informationspunkt
2. Godkendelse af referat
Referat blev godkendt
3. Informationspunkt
Institutleder orienterede institutforum om at instituttet har fået akkrediteret tre nye
uddannelser. Det drejer sig om KA i Sydasienstudier, KA i Diakoni og KA i Sustainable Cultural Heritage Management. Instituttet havde ansøgt om akkreditering af end-
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nu en uddannelse, som dog ikke blev godkendt i første omgang. Man valgte sidenhen
at trække ansøgningen tilbage for at arbejde videre med uddannelsen, som forsøges
akkrediteret igen på et senere tidspunkt.
Derudover blev institutforum orienteret om, at Brasilianske studier flytter til IKS og
tilknyttes områdestudier. I denne forbindelse var det institutleders ønske at der sættes skub i processen om udviklingen af områdestudier.

4. Økonomi
Besparelser på AU
På baggrund af rektors udmelding om den kommende sparerunde på AU diskuterede
institutforum hvordan besparelserne vil ramme instituttet. Da instituttet først forventer at få et endeligt budget til januar, var det endnu for tidligt at udarbejde en præcis
spareplan. Institutleder er i samarbejde med studieleder og sekretariatsleder begyndt
at udarbejde et katalog over mulige besparelser som vil blive diskuteret af instituttets
medarbejderorganer. Institutledelsen modtager i øjeblikket forslag til besparelser fra
tillidsmandsværket og medarbejdere som vil indgå i overvejelserne. Ifølge institutleder har instituttet fem hovedområder hvor der kan spares. Det drejer sig om lukning
af aktiviteter, afskedigelser, aftrædelsesordninger, D-vip budgettet og driftsbudgettet.
I første omgang gennemgås D-vip budgettet for mulige besparelser. Det forventes også at instituttet kan finde besparelser på driftsbudgettet. Dog vil der være tale om
mindre ikke-varige besparelser eftersom driftsbudgettet i forvejen ikke er særlig stort.
Behovet for mere alvorlige besparelser tages op når budgettet foreligger. Institutleder forventede et budget omkring 10. januar.

Institutforum fortsatte diskussionen med fokus på forøgelse af indtægter i fremtiden.
Den kommende fremdriftsreform blev diskuteret herunder hvilke konsekvenser den
evt. kan få for instituttet samt hvordan instituttet kan sikre at flere kandidater bliver
færdige på normeret tid uden at det får konsekvenser for niveauet og kvaliteten i uddannelserne. Institutforum foreslog at undersøge om der findes strukturelle forhindringer som spænder ben for de studerende undervejs, en hårdere linje i forhold til
dispensationer samt bedre kommunikation med de studerende.
5. Høring: Educational IT på Arts
Educational IT på Arts er sendt i høring i alle medarbejderorganer på Arts herunder
IKS institutforum. Høringsfristen er d. 23. december 2013. Repræsentanten for Akademisk råd orienterede institutforum om indholdet af rådets høringssvar. Institutforum diskuterede efterfølgende papiret og besluttede at indsende et særskilt høringssvar.
6. Høring: Strategi for internationalisering af uddannelser på Arts
Strategi for internationalisering af uddannelser på Arts 2014-2020 er sendt i høring i
Arts medarbejderorganer inkl. IKS Institutforum. Deadline for indsendelse af hø-
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ringssvar er 6. januar 2014. Institutforum drøftede strategien og besluttede at indsende særskilt høringssvar.
7. Høring:
Høringsudkast vedr. justeringer af institutstruktur på Arts var sendt i høring i institutforum. Udarbejdelsen af høringsudkastet har taget hensyn de kommentarer og
forslag som Arts medarbejderfora indsendte tidligere. Deadline for høringsfrist er d.
23. december 2013. Institutforum diskuterede høringsudkastet med henblik på afklarende spørgsmål vedr. forskningstilsyn og mus-samtaler og besluttede ikke at lave et
særskilt høringssvar.
8. Drøftelse af forskningssemestre
Flere fagmiljøer ønsker afklaring om principperne for tildeling af forskningssemestre
i fremtiden. Institutleder redegjorde for tidligere normer og for forventningen i fremtiden baseret på den nye timeregistreringsaftale. Det vil i fremtiden være afdelingsleder som administrerer fordelingen af forskningssemestre på baggrund af timeregistrering. Der var delte meninger i institutforum vedrørende offentliggørelse af timeregistrering i de enkelte fagmiljøer, men flertallet stemte for åbenhed af resultaterne.
9. Evt.
Institutforum drøftede hvordan man forbedrer kommunikationen mellem
repræsentanten fra Akademisk Råd og instituttet og en ændring i sammensætningen
af Institutforum ved næste valg på grund af den nye struktur.
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