AARHUS
UNIVERSITET
ARTS

IKS institutforum
Møde d. 25. februar kl. 13.00-16.00
Mødelokale: Bygning 1461/516

Referat

Til stede: Bjarke Paarup, Birte Poulsen, Annette Skovsted Hansen, Else Marie Wiberg,
Armin Geertz, Hans-Jørgen Schanz, Christian Suhr, Rosa Magnusdottir, Jens Krasilnikoff, Marianne Qvortrup Fibiger, Sif Egede, Simon Jylov, Lieve Vermeulen, Espen Krogh
Afbud: Søren Sindbæk, Anders-Christian Jacobsen, Ulrik Becker Nissen, Tina Elgaard,
Jytte Ringtved
Observatører: Liselotte Malmgart, Martijn Van Beek
Sekretær: Camilla Dimke

Dato: 6. marts 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Institutforums sammensætning og valg af næstformand
Økonomi
Afdelingsprocessen
Uddannelseseftersyn
Dimensionering
MSO professorater
Kønspolitik på AU
Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Referat blev godkendt
3. Institutforums sammensætning og valg af næstformand
Nye medlemmer blev præsenteret og budt velkomne i institutforum hvorefter institutleder gennemgik forretningsorden. Institutforums rolle blev herefter diskuteret
inkl. muligheden for at tænke institutforum ind som et beslutningstagende organ og
muligheden for at ændre dagsordensindhold så organet beskæftiger sig med mere generelle forhold der får instituttet til at hænge sammen. Sidstnævnte vil dog kræve en
aktiv næstformand eller evt. nedsættelse af et forretningsudvalg.
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Institutleder gennemgik endvidere institutforums sammensætning og kunne i denne
forbindelse meddele at afdelingsledelsen har valgt kun at stille med én repræsentant.
Institutforum besluttede at ikke at foretage yderligere ændringer i sammensætning
før 1. januar 2016 hvor organisationen forventes at være endelig på plads.
Valg af næstformand blev udskudt til næste møde da medlemmerne ønskede at tænkte over beslutningen samt overveje muligheden for næstformandsposten går på omgang blandt medlemmerne fra møde til møde.
4. Økonomi
På baggrund af materiale som blev runddelt på mødet, gennemgik institutleder i deltaljer instituttets økonomi. Regnskabet var under revision, men forventedes at være
så tæt på korrekt som muligt.
Det blev besluttet at information om ansættelser ved de enkelte afdelinger skal på
dagsorden til næste møde.
5. Afdelingsprocessen
Som led i Arts-eftersynet gennemgår IKS i øjeblikket et afdelingseftersyn. I denne
forbindelse har institutledelsen nedsat en arbejdsgruppe, der skal indsamle synspunkter vedrørende en evt. reorganisering af afdelingerne. Medarbejdere og afdelinger har haft mulighed for at indsende synspunkter og forslag til arbejdsgruppen som
består af Institutleder Bjarke Paarup, Anemone Platz (afdeling for Global Studies),
Jørn Borup (afdeling for Religionsvidenskab), Christoffer Leding Kølvraa(Afdeling
for Europastudier, Ruslandsstudier og Internationale studier), og Thorsten Boring
Olesen (afdeling for Historie og Klassiske Studier).
Arbejdsgruppen vil gå i dialog med fagmiljøer som har ønsket eller vil være berørt af
en evt. omorganisering. Det forventes at et endeligt forslag til omorganisering fremlægges på et institutledelsesmøde i april 2015. Forslaget skal derudover høres i relevante fora og endeligt godkendes af fakultetsledelsen.
6. Uddannelseseftersyn
Efter regeringens dimensioneringsudspil i 2014 besluttede fakultetsledelsen at gennemføre et uddannelseseftersyn af fakultetets uddannelser i foråret 2015. Afdelingsledelsen var forud for mødet i institutforum samlet på Moesgaard for at drøfte uddannelseseftersynet på IKS herunder hvordan instituttet ruster uddannelserne både
fagligt og økonomisk i fremtiden.
Institutforum diskuterede den nuværende uddannelsesportefølje på IKS og drøftede
kort hvilke ændringer/nye tiltag man evt. kunne lave.
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7. Dimensionering
Institutleder og studieleder orienterede institutforum om status for dimensioneringen og fremdriftsreformen. Der var ikke noget nyt at tilføje siden sidste møde. Dimensioneringen stiller instituttet/fakultetet i en vanskelig økonomisk situation hvilket AU’s ledelse erkender. Det forventes dog stadig at instituttet ’rydder op i eget hus’.
8. MSO professorater
På baggrund af udsendt notat vedr. opslag af MSO professorater ved fakultet i 2015
gennemgik institutforum ansøgningsprocessen og institutleder meddelte at et opslag
ville blive udsendt i den efterfølgende uge.
Institutforum drøftede hvordan man tager højde for mangfoldighed og ligestilling i
den strategiske udvælgelse, når processen er anonym.
Akademisk råds repræsentant nævnte at akademisk råd gerne ser den norske model
vedr. professoratspolitik indført, men at fagforeningen pt. ikke er enig heri.
9. Kønspolitik på AU
Det har igen vist sig at AU står dårligere end de andre universiteter på ligestillingsområdet. Ledelsen mødtes derfor den 18. februar 2015 for at diskutere en ny ligestillingspolitik, som skal afløse de tidligere initiativer fra 2009.
I denne forbindelse havde Nina Koefoed fra Instituttet og formand for akademisk råd
indsendt en skrivelse hvori hun appellerer til at man i første omgang sørger for at
rammesætte diskussionen på den rigtige måde.
Der var enighed i institutforum om at emnet har stor interesse for instituttet og at institutforum har en vigtig rolle i diskussionen. Det blev derfor foreslået at Nina inviteres til et møde i institutforum med et oplæg om emnet. Derudover skal der hentes inspiration fra andre universiteter som klarer sig bedre på området end AU. Institutforum ville overveje om der evt. skal nedsættes en arbejdsgruppe som laver et forarbejde til institutforums videre diskussion om ligestilling.
10. Evt.
Intet at tilføje

