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Møde d. 29. april 2015 kl. 13.00-15.30 

Mødelokale: 1461/516 

 

Til stede: Bjarke Paarup, Annette Skovsted Hansen, Else Marie Wiberg, Armin Geertz, 

Rosa Magnusdottir, Anders-Christian Jacobsen, Jens Krasilnikoff, Tina Elgaard, Sif 

Egede, Espen Krogh, Lieve Vermeulen   

Afbud: Birte Poulsen, Hans-Jørgen Schanz, Christian Suhr, Søren Sindbæk, Ulrik Beck-

er Nissen, Marianne Qvortrup Fibiger, Simon Jylov, Martijn Van Beek 

Observatører: Jytte Ringtved, Liselotte Malmgart 

Sekretær: Camilla Dimke  

Gæst: Jonas Valbæk Sørensen 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Økonomi 

4. Valg af næstformand 

5. Forskning 

6. Afdelingsprocessen 

7. Uddannelseseftersyn 

8. Meddelelsespunkt 
9. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. Der byttes rundt på punkt 3 og 4. Der tilføjes til meddelel-

sespunkt (punkt 8) 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt 

 

3. Økonomi 

Gæst: Jonas Valbæk Sørensen, Controller 

Institutleder gennemgik sammen med Jonas Valbæk Sørensen ændringer mellem det 

nye forecast 1 og primo budgettet, som blev gennemgået på det foregående møde.  I 

denne forbindelse blev institutforum orienteret om ombygningen på Moesgaard til 

det nye grundforskningscenter.  

Herefter gennemgik institutforum den udsendte stillingsoversigt og diskuterede 

fremtiden i lyset af dimensionering, retskrav og fremdriftsreformen. 

Studieleder supplerede med en redegørelse over re-eksamen og en orientering om at 

de fleste fag i efteråret må påregne en ekstra arbejdsbyrde i form af specialevejled-

ning pga. reformerne.  
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4. Valg af næstformand 

Fakultetsledelsen på Health har i forbindelse med opfølgning på den interne pro-

blemanalyse anbefalet, at et element i øget inddragelse af medarbejderne bliver, at 

formand for institutfora fremadrettet ikke er institutleder, men i stedet en videnska-

belig medarbejder valgt blandt medlemmerne af forummet. Forslaget har været 

rundsendt til alle institutfora på AU og afventes behandlet i universitetsledelsen. IKS 

institutforum støtter forslaget. 

 

Indtil forslaget er behandlet i universitetsledelsen besluttede institutforum at udpege 

Annette Skovsted Hansen som næstformand. Det blev aftalt at Annette fortsætter 

som formand og Bjarke Paarup som næstformand hvis forslaget går igennem.  

 

Institutforum diskuterede muligheden for at nedsætte et forretningsudvalg i forbin-

delse med udarbejdelse af dagsorden i fremtiden. Det blev også diskuteret om insti-

tutforums medlemmer skulle holde uformelle frokostmøder med jævne mellemrum 

for at hente inspiration fra afdelingerne til dagsorden. Der var dog delte meninger om 

hvorvidt dette vil betyde at det bliver for ugennemsigtigt hvornår der small-talkes og 

hvornår en egentlig dagsorden behandles samt hvornår egentlige beslutninger træf-

fes. Der blev derfor ikke truffet en endelig beslutning.  

 

Institutforum var dog enig i at styrke relationen til akademisk råd og dyrke repræsen-

tationslogikken mere evt. på lærermøder. 

 

5. Forskning 

Forskningsprogramevaluering 

Institutleder orienterede kort om den kommende evaluering af forskningsprogram-

merne. Evalueringsmodellen er drøftet af både forskningsudvalg og afdelingsledel-

sen. Det er besluttet at forskningsprogramlederne forestår evalueringen. IKS forsk-

ningskonsulent rundsender et spørgeskema og forskningsprogramleder tilbagesender 

et sammendrag af besvarelserne.  Besvarelserne er ikke anonyme.  

 

Forskningsstyrkepositioner 

Institutforum diskuterede hvilke forskningsstyrkepositioner instituttet har på fakul-

tetsniveau. I første omgang blev følgende konkrete områder nævnt:  

CESAU, IMC, Urban Studies, det arktiske område, sundhedsområdet, fødevareområ-

det, Digital Humanities.  

På det mere generelle plan nævntes kulturarv herunder hvordan man bevarer, for-

midler, fortolker og anvender kulturarv i mange andre forskningsområder såsom 

medicin, økonomi osv. Dette blev suppleret med at humaniora er indbegrebet på det 

klassiske universitet.  
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For at sikre en mere gennemtænkt proces, tages diskussionen op igen på næste møde. 

Medlemmerne blev i mellemtiden bedt om at tænke over hvad instituttets to største 

styrkepositioner er og indsende forslag og argumentation til institutleder.  

 

6. Afdelingseftersyn 

Institutleder orienterede institutforum om status for afdelingseftersynet.  

 

 Europastudier, Ruslandstudier og Internationale studier lægges ind i 

afdelingen Global Studies (der er ikke umiddelbart planer om fysisk 

flytning). 

 Arabisk og Islamstudier flytter sammen med Religionsvidenskab (de 

ansatte flytter fysisk med undtagelse af sproglærerne, der forbliver i 

Global Studies miljøet). 

 Klassiske Studiers fremtidige placering afventer stadig afklaring 

 

Der blev rejst spørgsmål til om fredagsbaren for de studerende ved Arabisk og islam 

skal flytte til bygning 1451/53, når faget flytter dertil. Dette var der på mødetidspunk-

tet ikke konkrete planer om. 

 

7. Uddannelseseftersyn 

Instituttet er pålagt et uddannelseseftersyn pga. dimensioneringen med det formål at 

fremtidssikre instituttets uddannelser. Studieleder og institutleder gennemgik mate-

riale med frafaldstal for institutforum. Det forventes, at der i fremtiden vil blive ud-

budt færre BA tilvalg, sidefag og KA linjer og at der kommer flere studieordningsæn-

dringer. Mht. tilvalg vil der ikke blive oprettet tilvalg med under 30 studerende. Disse 

ændringer kommer til at gøre ondt mange steder og bliver ikke populære, men de er 

nødvendige. Instituttet er under et stort pres for at gennemføre forenklinger og skal 

aflevere en plan til rektoratet over hvorledes instituttet vil løse de kommende udfor-

dringer.  

 
8. Meddelelsespunkt 

Medlem til styregruppe 

Instituttet skal udpege en VIP repræsentant til en styregruppe for udviklingen af nyt 

intranet på AU. Institutforum pegede på Mette Frisk fra Danmarkshistorien.dk. [Met-

te Frisk har siden mødet sagt ja til at indgå i styregruppen] 

 

Advisory Board 

Institutleder refererede fra seneste Advisory Board møde. Mødet havde været godt og 

udbytterigt. Forslag til medlemmer som kunne være relevante at få ind i Advisory 

board’et modtages gerne af institutleder.  

 

MSO Professorater 

Arts havde ved fristens udløb modtaget 71 ansøgninger til MSO-professorater heraf 

24 fra IKS.  Ansøgningerne er i første omgang blevet vurderet af Akademisk råd 
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sammen med repræsentanter fra institutternernes forskningsudvalg. I anden fase 

overgår vurderingen til instituttet som nedsætter et udvælgelsesudvalg med deltagel-

se af Institutledelsen. IKS udvælgelsesudvalg består af: 

 

 Bjarke Paarup – Institutleder 

 Thorsten Borring Olesen – Professor og afdelingsleder ved Historie og Klassiske 

Studier  

 Andreas Roepstorff – Centerleder ved IMC og Professor MSO 

 Hans Fink – Professor Emeritus ved Filosofi og Idéhistorie 

 Else Marie Wiberg Pedersen –Lektor ved Systematisk Teologi [efter mødet har 

Anders-Christian Jacobsen afløst Else Marie Wiberg] 

 Helle Juel Jensen – Viceinstitutleder og Lektor ved Forhistorisk Arkæologi 

 

Udvalget skal være klar med en udvælgelse af ansøgerfeltet d. 1. juni 2015 
 

Midler til kompetenceudvikling 

Alle institutter på Arts har modtaget 250.000 til lokal kompetenceudvikling. Beløbet 

kan anvendes af både VIP og TAP. Institutleder modtager gerne forslag til anvendelse 

af beløbet. 

 

Økonomisk understøttelse til familier på rejse 

Det er ikke længere muligt at ansøge AUFF om midler til at medbringe sin familie på 

forskningsophold. Man er derfor nødt til at ansøge instituttet herom. Hidtil har svaret 

været nej, da udgiften er for tung for instituttet at bære. Det kan dog komme på tale 

at instituttet må finansiere enkelte udlandsophold i en overgangsperiode idet enkelte 

har søgt deres Ph.d. med den forventning af de kunne søge AUFF om midler til deres 

udlandsophold. Det blev understreget, at der kun vil være tale om en overgangsperio-

de. Forskningsudvalget diskuterer dog pt. om der evt. skal indføres en ordning for 

fastansatte medarbejdere.  

 

Institutforum ønskede at debatten om hvorvidt det skal være muligt at søge finansie-

ring til at medbringe sin familie på forskningsophold og feltarbejder inkl. på ph.d. ni-

veau, skal diskuteres på højere niveau end institutniveau set i lyset af køns -og lige-

stillingsdebatten.   

 

9. Evt. 


