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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt  

Opfølgning fra sidste møde Intet at tilføje  

Valg af forperson for  

institutforum 
 

Da ikke alle valgbare repræsentanter var tilstede blev punktet udskudt til næste 

møde. Hvis ingen ønsker at påtage sig posten vil Louise Fabian fra afdeling for 

Filosofi og Idéhistorie melde sig. Der blev givet grønt lys til at institutleder 

måtte sende en forespørgsel til repræsentanten fra afdeling for Antropologi.  

 
 

Generel drøftelse af corona- 

situationen og hvilke 

konsekvenser den har / evt.  får 

for IKS 
 

Institutleder indledte drøftelsen med ros til medarbejderne for en kæmpe 

indsats i en svær situation. Stort set al undervisning bliver varetaget og 

medarbejderne har udvist både initiativrigdom og kreativitet for at komme i mål 

på trods af at vilkårene ikke er ideelle.  

I forhold eksamen forventes det at stort set alle eksamener vil blive afholdt. Der 

arbejdes på digitale løsninger og der forventes en udmelding snarest. Hvis 

eksaminerne ikke bliver afholdt, vil det få konsekvenser for instituttets 

økonomi. Pt. anslås krisen at medføre en begrænset udgift på ca. 8-10 mio. på 

Arts. Beløbet er dog usikkert da det beregnet ud fra at ganske få studerende ikke 

går til eksamen.  

På globale studier var der et ønske om en efterfølgende evaluering af de digitale 

eksaminer. Her har man tidligere ønsket denne mulighed. Hvis erfaringerne 

viser sig at være positive, kunne det muligvis danne grundlag for en mere 

permanent løsning. Ledelsen var enige i at benytte lejligheden til at se på 

muligheden igen, men understregede at der pt. er tale om en speciel situation 

hvor ministeriet har ophævet nogle af de krav som under normale 

omstændigheder gør sig gældende ved digitale eksminer. Positiv evaluering vil 

derfor ikke nødvendigvis betyde, at der bliver mulighed for en permanent 
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løsning.  

På ph.d. området er der stor frustration og bekymring. Situationen diskuteres 

både i pressen, i offentligheden og universitetsledelsen, og derudover har 

fagforeningen forhandlet med ministeriet. Diskussionen handler om at de ph.d. 

studerende ønsker at få forlænget deres indskrivningsperiode med løn.  

Universitetet er dog forbeholdent overfor denne løsning. På Arts vil en sådan 

forlængelse koste ca. 25 mio. Midlerne hertil vil skulle findes på andre 

lønninger. Det mener ledelsen ikke vil være rimeligt og derfor må der ses på de 

individuelle projekter.  

I forhold til forskningsprojekter er der kommet en udmelding fra flere fonde 

som tilbyder at være fleksible i forhold til forlængelse af projekter og 

omposteringer. Det er projektledernes opgave at være kreative og finde 

løsninger fx ved re-formulering af spørgsmål. Der følger ikke flere midler med 

forlængelserne og instituttet har ikke økonomi til at finansiere disse. I forhold 

til planlægning eller aflysning af events i efteråret var udmeldingen fra 

institutleder at situationen endnu er for uklar til at der kan træffes beslutninger. 

På IMC har de taget konsekvensen og aflyst alt der ikke kan afholdes digitalt.  

Der blev rejst spørgsmål til biblioteksåbning, hvilket universitetet har 

fremhævet som prioritet i genåbningens fase 2. De nye udmeldinger er ikke en 

særlig god løsning for studerende uden for KU og derudover gælder kopiering 

kun danske bøger hvor forfatteren er død. Det er derfor ikke en speciel stor 

hjælp.  

I forhold til kursusevaluering blev det fremhævet at det ville være oplagt at 

spørge til de digitale løsninger. Det er dog ikke muligt da formatet er lukket.  

fakultetsledelsen diskuterer pt. hvordan der kan laves en opfølgning.  

Institutforum drøftede derudover de studerendes trivsel. Alle var enige om at 

det er tydeligt at det sociale og fysiske miljø er enormt vigtigt. Generelt kan det 

være svært for underviserne at vide hvor de studerende er fysisk og mentalt og 

særligt fag hvor man ikke er i grupper eller har et tilhørsforhold er svære. Her 
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må nok forventes et frafald.  

Høring: Fakultets strategi 2020- 

2025 
 

Institutforum var officiel høringspart for fakultetets kommende strategi. 
Instituttet var bedt om at indsende ét samlet høringssvar. Institutforum skulle 
derfor drøfte strategien og beslutte om der skulle indsendes høringsinput til IKS 
samlede høringssvar. 
 
Institutforum vurderede at strategien så fornuftig ud men kunne trænge til en 
sproglig gennemlæsning. Det blev besluttet at de enkelte repræsentanter ville 
indsende deres kommentarer individuelt til sekretær Camilla Dimke som ville 
samle alle input og videregive disse til arbejdsgruppen. 
  

 

Høring: IKS strategi 2020-2025 Institutforum var officiel høringspart på instituttets strategi og var derfor bedt 
om at drøfte strategien med henblik på at beslutte om der skulle indsendes et 
høringssvar.  
 
Institutforum gennemgik strategien i detaljer og besluttede at de enkelte 
repræsentanter skulle indsende deres input til sekretær Camilla Dimke, som 
ville samle alle input og videregive disse til arbejdsgruppen. 

 

Runde om bordet – hvad rør sig  

på afdelingerne og i andre  

organer 
 

Teologi: 
Her var ikke så meget at berette. Afdelingens medarbejdere ”passer” deres 
zoommøder og undervisning. Medarbejderne savner hinanden og 
arbejdspladsen, men trives i det store hele. De studerende savner også de 
fysiske rammer. 
 
 
Sekretariatet: 
Sekretariatet trives, men savner de fysiske rammer. 
 
Globale Studier:  
Afdelingen har fået mange ansøgere til det nye tilvalg, hvilket var en rigtig god 
nyhed. Udfordringerne de står med er at få internationale studerende hertil 
samt at få egne studerende til udlandet fremover.  
De fleste studerende på udlandsophold i dette forår er nu kommet hjem. Der er 
stadig enkelte i Japan og Taiwan. Der arbejdes på at finde alternative løsninger 
til de studerende som har fået afbrudt deres forløb. 
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Filosofi og Idéhistorie: 
Det har været svært at omstille sig digitalt for mange. Afdelingen er begyndt at 
holde ugentlige virtuelle møder samt en ugentlig ”fredagsbar”. Afdelingen har 
fundet nogle formater som skaber god kollegialitet, hvor der skabes rum for 
dialog om forskellige udfordringer. Det opleves at nogle af de 
specialestuderende er meget ensomme i denne periode.  
 
Religionsvidenskab: 
Afdelingen forsøger også at fastholde ugentlige møder samt en online 
fredagsbar. Alle har umiddelbart klaret ”den første bølge” fint og stemningen er 
god situationen taget i betragtning. Medarbejderne går nu ”anden bølge” af 
problematikker i møde – de digitale eksamener, hvor særligt det tekniske 
skaber bekymring. Derudover volder de lukkede biblioteker problemer for både 
medarbejdere og studerende.  
 
Klassiske Studier: 
Generel god stemning, men også her savner medarbejderne deres arbejdsplads. 
Lukningen af bibliotekerne volder problemer for både medarbejdere og 
studerende. Derudover er mange af forskningsprogrammets aktiviteter droslet 
ned, da de involverede internationale gæsteforskere. Der er derfor et særligt 
fokus på hvordan man får de globale samarbejder til at fungere. 
Uddannelsesgravningerne i Rom til sommer er også aflyst.  
 
 
Arkæologi og Kulturarvsstudier:  
Oplever mange af de allerede nævnte udfordringer, men samtidig har der også 
været en stor og positiv interesse for digitale virkemidler.  
Der begynder at vise sig en smule corona-kuller. Modløshed og forøget 
irritation, primært hos medarbejdere som er alene og dem som har små børn. 
Mange af de medarbejdere som har taget kampen op, begynder at føle sig slidte 
nu. Man kan derfor muligvis forvente at se en anden bølge med flere 
sygemeldinger.  
 
Der opleves også her en særlig udfordring om adgang til materialer.  
 
De studerende savner hinanden og Moesgård og er bekymrede for eksamen. De 
er også frustrerede pga. uvishededen om  hvorvidt uddannelsesudgravningerne 
kan gennemføres. 
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Akademisk råd: 
Der var ikke noget konkret at berette om. Der havde været en primært af arts 
strategiudspil samt om diversitet og ligestilling.  
 
 

Evt.  
 

Intet  

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

 


