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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Der blev runddelt ekstra bilag til punktet 
om økonomi og strategiopfølgning.  

 

Præsentationsrunde Kort præsentationsrunde og intro til de nyvalgte 
studenterrepræsentanter. 

 

Opfølgning fra sidste møde Institutforum drøftede kort oplægget fra studieadministrationen på 
sidste møde. Der var positive tilbagemeldinger og det blev derfor om 
IKS skal invitere studieadministrationen til næste medarbejdermøde 

og tale om deres erfaring med studerende og specialer – hvad 
stresser de studerende, hvordan afdramatiserer vi specialet og 
hvordan skaber man en god vejleder/studerende relation. De 

studerende bakkede op om forslaget, da det er et stort ønske fra de 
studerende at få italesat og afdramatiseret specialet. 
 

Camilla Dimke 
kontakter Lena 
Pradhan 

 

Orientering om økonomi Institutleder opdaterede institutforum om IKS økonomi herunder stå-
tal og hvilken indflydelse de har på økonomien. På mødetidspunktet 

forventede institutleder ca. de samme stå-tal som sidste år. 
Herefter drøftede institutforum risikoen for en fremdriftsbøde. Det 
forventes ikke at instituttet/fakultetet bliver ramt af en 

fremdriftsbøde, men det er endnu uvist, da AU ikke har indsigt i 
ministeriets beregningsmodel. 

 

Strategiopfølgning I maj 2017 afholdes seminar for institutledelsen på IKS, hvor en 
opfølgning på IKS strategipapir vil være på dagsorden. Den 
kommende strategiproces forventes at blive mindre 

handlingsplansorienteret og mere diskussionsorienteret. Institutforum 
havde punktet på dagsorden for at komme med indspark til den 

kommende opstartsdiskussion på ledelsesseminaret i maj.  
 
Institutforum konstaterede hurtigt, at der var flere elementer i 

strategien som ikke længere kan lade sig gøre eller som IKS ikke er 
herre over da fx dimensioneringen har givet andre vilkår. 
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Forslag: 
- Institutforum foreslog, at man bibeholder punkterne i

strategien, som er påvirket af udefrakommende tiltag, med en

kommentar om at eksterne forhold har umuliggjort
gennemførelsen, i stedet for at udskrive punkterne af
strategien.

- Institutforum foreslog, at det bliver diskuteret, om der kan
gives enten timer eller løntillæg til tidskriftsredaktører

Institutforum gennemgik herefter strategiens hovedtemaer punkt for 

punkt. 

Styrke instituttets internationale profil og gennemslagskraft: 

Institutforum konstaterede at instituttet kunne blive mere 
systematisk på flere af disse områder i strategien. Omvendt var der 

også enighed om, at der er sket øget aktivitet. Man kan derfor 
diskutere om instituttet har handlet direkte eller fået skabt nogle 
rammer indirekte som automatisk øger aktiviteten.  

Forslag: 

- Institutforum foreslog at institutledelsen er opmærksom på om
der skal handles mere systematisk eller om man skal lade
rammerne styre udviklingen

Prioritere at være et samfundsengageret institut i dialog med sin 
omverden: 

Der mangler en person/personer som kan være bindeled mellem 
omverden og institut. Instituttets ansatte får mange relevante 

henvendelser, som de ikke ved hvad de skal stille op med. Der var 
dog enighed om at det skal være fagmiljøbundet for at virke. 
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Forslag: 
- Institutforum opfordrede ledelsen til at prioritere dette område

i strategien og fx få etableret koordinatorer bundet til

fagmiljøerne. Det er et vigtigt område i en tid hvor der er høj
fokus på arbejdsløshedstal.

Styrke og udvikle potentialet for faglig synergi og interdisciplinære 
samarbejder ved instituttet: 

Forslag: 

- IKS futures er nu etableret som et årligt tilbagevendende 
arrangement. De studerende efterspørger mere og bredere 
information.

- Institutforum opfordrede til en genetablering af 
institutseminaret én gang om året. Denne gang evt. med to 
fagmiljøer som organisatorer pr. arrangement. 

Stimulere og understøtte forskningsmæssig kreativitet for såvel den 

enkelte som grupper af forskere: 

Institutforum udvekslede erfaring med undervisningsplanlægning og 

forskningssemestre. De studerende understregede, at de bakker op 
om forskningssemestre, men at de, i forhold til undervisning, ikke 
kan bakke op om ’vikarer’ til re-eksamen. (Her var primært tale om 

mundtlige re-eksamener. ) 

Sætte øget fokus på talentpleje og styrke de organisatoriske rammer 

omkring instituttets juniorforskere: 

Instituttet har været meget opmærksomt på at juniorforskere 

herunder særligt Ph.d.er har haft det vanskeligt trivselsmæssigt. Der 
er allerede sket enkelte ændringer på ph.d.-området og der arbejdes 
stadig med at få tingene til at hænge bedre sammen. LSU er meget 

OBS på problematikkerne, men det er ikke enkelt og der findes ikke 
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umiddelbare løsninger da ph.d.-skolen er fakultær. Det er også svært 
at ændre ledelsesmæssigt, da alle rettigheder for at beskytte de 
ph.d.-studerende allerede er til stede.  

Institutforum diskuterede blandt andet vejlederrollen og 
ledelsesstrengen på ph.d.-området. IKS er ikke god nok til at sikre at 

de ph.d.-studerende er konkurrencedygtige. De får ikke nok 
karrierevejledning og ved ikke hvordan man griber 
forskningssituationen an i udlandet herunder praksis for hvordan man 

søger forskerstillinger i udlandet. Der var enighed om at vejledere i 
højere grad forventes at trække på deres internationale netværk, 

men at de ph.d.-studerende også skal kunne søge udenfor vejleders 
netværk. 

Forslag: 
- Institutforum foreslår at der etableres workshops hvor

juniorforskere undervises/vejledes i at søge internationale

stillinger

- Institutforum foreslår at der generelt etableres bedre/mere

karrierevejledning.

Den øvrige del at strategien vil blive gennemgået på næste møde d. 

24. maj. Institutforums forslag sendes til konsulent Jeppe Norskov og
Signe Larsen som tager forslagene til institutledelsen.

Camilla Dimke 
sørger for at sende 

referat m. forslag til 
Signe Larsen og 
Jeppe Norskov. 

Status på MSO professorater Instituttet har udarbejdet en procesbeskrivelse. Instituttet havde 
forstået at hvert institut skulle indsende sit forslag til godkendelse 

ved akademisk råd. Dette er dog ikke tilfældet og instituttet er derfor 
klar til at sætte processen i gang.  
IKS skal beslutte om man ønsker at køre en fælles proces med IKK, 

hvilket ifølge institutleder vil skabe mindre forvirring.  Afhængigt af 

Institutledelsen 

træffer endelig 
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dette samarbejde forventes processen at blive iværksat omkring 
sommerferien.  

afgørelse herom. 

Orientering om overdragelse af 
AU Library til det Kgl. Bibliotek 

Sekretariatsleder redegjorde for status og proces. Der indsendes 
høringssvar fra AU. IKS har haft 2 stud. og to VIP (Charlotte Appel og 

Bo Kristian Holm) siddende i et udvalg som har givet input fra Arts til 
høringssvaret.  

APV opfølgning: Orientering 
om proces på afdeling for 
Filosofi og Idéhistorie 

Afdeling for Filosofi og Idéhistorie oplevede en kritisk APV og fik 
efterfølgende i samarbejde med HR lavet en undersøgelse af 
problemets omfang. På denne baggrund er fagmiljøet nu i gang med 

at sætte initiativer i værk. 

Evt. Studiemiljøundersøgelsen sættes på dagsorden til næste møde. 


