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1. Ministeriets udmelding om dimensionering
Institutleder orienterede LSU om ministeriets udmelding om dimensionering af Humaniora. Udmeldingen betyder at instituttet skal reducere studieoptaget med 30 %
over en 4-årig periode. Dimensioneringen berører alle instituttets fag på nær de kandidatuddannelser, der er for nye til at have arbejdsløshedstal samt International Studies, der hører hjemme i gruppen af samfundsfag.
Institutleder understregede at dimensioneringen på længere sigt vil ramme instituttet
hårdt økonomisk og få negative konsekvenser for instituttets uddannelseskvalitet
særligt hvad angår fleksibilitet, sammenhæng og internationalisering. Selvom indgrebet er meget omfattende og katastrofalt for instituttet, var det endnu for tidligt at
sige hvad de præcise konsekvenser af dimensioneringen vil være herunder om der
skal lukkes uddannelser eller ske afskedigelser.
Institutleder kunne i sagens natur ikke love at de økonomiske konsekvenser ikke vil
medføre lukning af uddannelser eller evt. afskedigelser, men understregede overfor
LSU at instituttet, vil arbejde på at udvikle mere samlæsning og egentlige fællesuddannelser for grupper af mindre fag i bestræbelsen på at opretholde den nuværende
fagvifte. Derudover ser det ud til at en evt. reduktion i medarbejderstaben vil kunne
løses med den naturlige afgang i de kommende år. LSU diskuterede herefter mulige
konsekvenser og hvordan man kan reducere diverse omkostninger.
Der er stadig en del uklarheder omkring dimensioneringsmodellen som forventes afklaret i nærmeste fremtid ved yderligere forhandlinger med ministeriet.
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2. Orientering om instituteftersyn på Arts
Institutleder og næstformand for LSU informerede om et forudgående møde i FSU
hvor også Akademisk Råd deltog. På dagsorden var forslag til institutorganiseringen
på Arts som var udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppens forslag og indsamlede
materiale. Notatet sendes i høring på instituttet d. 17. november 2014.
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