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Referat

IKS institutforum
Møde d. 17. august 2015 kl. 12.30-15.00
Mødested: bygning 1461/516
Til stede: Bjarke Paarup, Annette Skovsted Hansen, Else Marie Wiberg, Armin Geertz,
Hans-Jørgen Schanz, Anders-Christian Jacobsen, Jens Krasilnikoff, Ulrik Becker Nissen,
Birte Poulsen, Tina Elgaard, Sif Egede, Simon Jylov, Espen Krogh
Afbud: Christian Suhr, Rosa Magnusdottir, Søren Sindbæk, Lieve Vermeulen, Martijn
Van Beek
Observatører: Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved
Gæst: Forskningskonsulent Signe Larsen under punkt 1-4
Sekretær: Camilla Dimke

Dato: 20. august 2015
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Forskningsorganisering
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B: Diskussion af satsningsområder på institut- og fakultetsniveau
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Områdestudier og Klassiske studier – ramme for videre proces
Valg af VIP/ TAP til institutforum
Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referat blev godkendt.
3. Opfølgning på mødet med rektor
Institutforum evaluerede mødet med rektor, som fandt sted samme dag. Der var
enighed om, at mødeformen fungerer fint. Der sættes pris på at rektor kommer ud og
møder medarbejderne på instituttet, orienterer om hvad der sker på den politiske
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scene og hvad ledelsen tænker om dette samt at medarbejderne får mulighed for at
stille spørgsmål/forslag direkte til rektor.
Der blev vendt en del gode og konstruktive emner/ forslag på mødet som institutforum gerne vil drøfte i den kommende fremtid herunder kampen om det offentlige
rum, bevillinger fra private fonde og IKS andel i afholdelsen af en større national konference om humaniora.
4. Orienteringspunkt
IKS økonomi
Institutleder orienterede kort institutforum om IKS økonomi. Økonomien ser fornuftig ud pt. Udviklingen i økonomien de kommende år gennemgås på næste møde, da
materialet var under revision.
Årets optag
Institutleder gennemgik tallene for årets optag for alle fag. Instituttet får nogenlunde
det samme optag som i 2013. Instituttet har dog i år oplevet, at flere studerende end
tidligere har takket nej til en studieplads, hvilket betyder at instituttet næste år skal
operere med større overbooking eller flere stand-by pladser.
MSO-professorater
Instituttets udvælgelsesudvalg har udvalgt fem kandidater, som er gået videre til international bedømmelse. Institutledelsen har valgt ikke at offentliggøre navnene på
de fem kandidater, før bedømmelsesudvalget har talt. De fem kandidater er underrettet og må gerne selv melde ud, at de er under bedømmelse. Så snart bedømmelsesudvalget har truffet en afgørelse, vil det blive officielt udmeldt, hvem der får tildelt et
MSO professorat.
Institutforum konkluderede at MSO professoraterne er en vigtig karriemulighed for
instituttets interne lektorer. Endvidere blev kriterierne for tildeling af MSO professorater diskuteret, og institutforum vil i fremtiden rådgive institutledelsen til at det tydeligere defineres hvad der menes med, at et projekt skal være strategisk, da der kan
være mange fortolkninger af dette.
Stillingsoversigt
Institutleder gennemgik den seneste stillingsoversigt for de enkelte afdelinger.
AUFFs nye virkemidler
Forskningsfonden lancerer i år nye virkemidler med en ramme på 83 mio. kr. for
2015. Midlerne gives med henblik på at tiltrække eller fastholde internationalt topkvalificerede eller særligt talentfulde forskere. På mødet med rektor blev der af institutleder udtrykt et ønske om at få tydeligere rammer for ansøgere, da det fremgår
uklart af det nuværende papir.
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Det forventes at fakultetet udarbejder en proces vedr. ekstrapuljen og mobilitetsstipendier.
5. Forskningsorganisering
A: Forskningsorganisering på IKS
Institutleder og forskningskonsulent gennemgik et beslutningsforslag vedr. forskningsorganisering på baggrund af et seminar d. 30. juni 2015 med deltagelse af
forskningsudvalget og institutledelsen. Beslutningsforslaget forventes at træde i kraft
i nærmeste fremtid, og præsenteres for fakultetsledelsen til endelig godkendelse sidst
i august. Af beslutningsforslaget fremgår det, at forskningen på IKS fremover organiseret i syv forskningsprogrammer, som svarer til instituttets syv afdelinger. Dog er
det muligt, at enkelte forskningsprogrammer, på fx det klassiske område og IMC, kører sideløbende.
Institutforum hæftede sig ved enkelte uklarheder i beslutningsforslaget i forhold til
ph.d. programledernes rolle og ansvar, finansiering samt faglighed vs. interdisciplinaritet i forskningsprogrammerne. Uklarhederne blev drøftet og forskningskonsulenten tilretter forslaget.
Derudover råder institutforum til, at der på instituttet og evt. fakultetet tages en større diskussion om ph.d.-området herunder ansvarsfordelingen mellem ph.d. programlederne og forskningsprogramlederne.
B: Satsningsområder
På seminaret d. 30.juni 2015 gennemgik forskningsudvalg og institutledelse også mulige satsningsområder ved IKS og fakultet. De kom frem til følgende forslag:
-

AU Cultural Heritage Center
Det nye menneske – hvor er vi på vej hen
The art of medicine and healing
Det mobile menneske
Ny politik

Derudover indtænkes IMC som forskningssatsning.
Forslagene er endnu kun skitser. De præsenteres på fakultetsseminaret sidst i august
og skal derefter videreudvikles. Institutforum drøftede forslagene, tidshorisont samt
muligheden for at lave nogle fælles arrangementer som samler forskere fra de forskellige satsningsområder, så man kan inspirere hinanden på tværs af programmerne.
6. Talentspor
Der forventes stort politisk fokus på elitestuderende og særlige eliteforløb på universitetsuddannelser. Institutforum diskuterede hvilke muligheder IKS har og hvem der

AARHUS
UNIVERSITET
ARTS

bør involveres. Hovedformålet med diskussionen var at IKS bliver i stand til at rykke
hurtigt på dette område, hvis der kommer en udmelding fra ministeren i løbet af efteråret, og dermed sikre at instituttet placeres godt i konkurrencen om at tiltrække
spændende nye talenter.
Institutforum diskuterede forskellige løsninger og kunne enstemmigt rådgive instituttet til at have fokus på, at man samtidig med eliteuddannelser ikke efterlader de
øvrige uddannelser med opfattelsen af at være uddannelser på lavere niveau. Først og
fremmest bør en universitetsuddannelse være et elitespor i sig selv.
Derudover mente institutforum, at det vil være vigtigt at definere, hvad de studerende
skal have ud af en eliteuddannelse herunder i hvilke sammenhænge en eliteuddannelse vil være relevant. Institutforum foreslog at involvere de studerende og høre
hvad de tænker om og forventer af et elitespor.
7. Områdestudier og Klassiske Studier – ramme for videre proces
Institutleder gennemgik de to notater som var udsendt forud for mødet. Notaterne
indeholder en status på de to områder, og skal fungere som rammesætning for den
videre diskussion. Notaterne diskuteres i relevante fora, og beslutningen som træffes
skal sidenhen godkendes af fakultetet. Processen bliver taget vel imod i de involverede fagmiljøer, selvom alle ikke er enige i de nuværende forslag. Der arbejdes derfor
videre på en løsning i fagmiljøerne. Institutforum bad om ændring af sidste sætning i
første afsnit af notatet om klassiske studier.
Når et endeligt løsningsforslag er besluttet, understregede institutforum vigtigheden
af, at det fremgår klart og tydeligt på hjemmesider, hvilke studieløsninger de studerende kan søge.
8. Valg af VIP/TAP til institutforum
Institutforum blev informeret om det kommende valg til institutforum. Proceduren
for valget blev drøftet kort. Der skal vælges én VIP som repræsentant for hver afdeling, én afdelingsleder, én forskningsprogramleder, tre ph.d. studerende, én TAP, tre
studerende. De nye medlemmer indtræder i institutforum pr. 1. februar 2016.
9. Evt.
Intet at tilføje
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