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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer: 
 
Punkt om nedsættelse af rådgivningsgruppe og ansættelsesudvalg i 

forbindelse med opslag af stillingen som institutleder ved IKS, blev  
flyttet til slutningen af mødet, da institutleder ikke måtte være til 
stede under gennemgangen af dette punkt. 

 

 

Opfølgning fra sidste møde Studievejledningen har meldt tilbage, at de gerne deltager på et 

møde d. 25. januar vedr. vejledning og håndtering af syge 
studerende. 
 

 

 

Gennemgang af IKS økonomi Institutleder gennemgik grundigt regnskab for IKS 2016 og budget 

for de kommende år herunder fordelingen af basisforskningsmidler. 

Universitetet forventes at undgå en fremdriftsbøde i år, men den 

forventes i de kommende år.  

Budgetterne for IKS er pt. i balance, men der kræves påpasselighed i 

de kommende år.  

 

Status for fælles rammer for 
hvordan instituttet 
fremadrettet reducerer 

forbruget af arbejdstimer med 
20 %  

Der er nu udarbejdet en model som tager udgangspunkt i de timer 
som ministeriet har bestemt af instituttet skal levere. I første 
omgang er der fokuseret på KA uddannelsen og den nye model 

implementeres i forbindelse med de nye studieordninger. 
Institutforum påpegede, at det var vigtigt, hvordan man italesætter 
forandringerne i fagmiljøerne, så det ikke kun fremstår som noget 

træls. Flere steder er der tale om et kvalitetsløft.   
 
Institutforum diskuterede muligheden for et fælles institutseminar 

med fokus på erfaringsudveksling på tværs af fagmiljøer. 
Institutforum vil gerne inddrages i denne type opgaver/ nye tiltag/ 

forandringsprocesser i fremtiden med henblik på at skabe 
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erfaringsudveksling og mere medarbejderinddragelse. Det kunne 
muligvis være relevant på BA niveau.  

Adjungeringer: Orientering om 
proces for behandling af 
adjungeringer i institutforum 

Institutleder redegjorde for proceduren vedr. adjungeringer og 
institutforums fremtidige rolle i denne forbindelse, hvorefter 
institutforum diskuterede adjungeringer og formålet med disse.  

 
Institutforum ser positivt på adjungeringer, men insisterer på at de 
adjungerede skal levere en indsats. De enkelte fagmiljøer skal derfor 

gøre sig klart hvad man vil med vedkommende og hvor 
finansieringen ligger. Det forventes, at det er fagmiljøet som kan se 
potentialet i at have en person tilknyttet og ikke kun enkeltindivider. 

Institutforum kan i forbindelse med en indstilling kræve en udtalelse 
fra afdelingen/afdelingsleder om relevansen af adjungeringen. 

Indstillingen skal præcisere hvad man vil med vedkommende – både 
brandingmæssigt og akademisk. Som rådgivende organ vil Institut 
forum typisk ikke nedlægge veto mod en adjungering, men kan 

rådgive både for og imod en ansættelse.  
 
Institutforum appellerede til at man generelt på instituttet bliver 

bedre til at markere slutningen på adjungeringer samt 
kommunikation heraf. 

 

Nedsættelse af 
rådgivningsgruppe og 
ansættelsesudvalg i 

forbindelse med opslag af 
stillingen som institutleder på 
IKS. 

I sommeren 2017 udløber stillingen som institutleder. Stillingen vil 
derfor blive slået op og institutforum skulle udpege 2 Vip, 1 tap og 1 
studerende til et rådgivningsgruppe samt 2 vip til at indgå i 

ansættelsesudvalget.  
 
Institutforum besluttede at udpege følgende medlemmer, som efter 

mødet takkede ja til deltagelse: 
 
Rådgivningsudvalg: 

Gitte Pappe Ludvigsen – HR sekretær ved IKS (Tap) 
Louise Fabian – Lektor ved Filosofi og Idéhistorie 
Andreas Roepstorff – Centerleder ved IMC 

Marlene Hillerup Rimmen - (Studerende) 
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Ansættelsesudvalg: 
Annette Skovsted Hansen – Lektor ved Global Studies 

Peter Lodberg – Professor MSO ved Teologi 
 
 

Evt.  Det blev foreslået at vejledning af specialevejledere i forhold til at 
understøtte de studerende i at færdiggøre deres studie på normeret 

tid herunder vejlederkursus og hvilke tiltag der evt. er i støbeskeen 
på fakultet, tages op i institutforum til januar på samme møde som 
vejledning af syge studerende.  

 

   

 


