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      5.12.2014 

FSUs bemærkninger til dekanens ”Beslutningsforslag som opfølgning på det interne Arts-eftersyn” 

(17.11.2014) 

 

Beslutningsforslaget har været på dagsordenen ved fællesmøde FSU/Akademisk Råd 3.12.14 og desuden 

været diskuteret i div. lokale SU’er. 

FSU er enig i det overordnede mål at organisere fakultetet, så det bedst muligt understøtter de faglige 

kerneopgaver og giver den størst mulige medarbejder- og studentertilfredshed; herunder ligeledes at etablere 

større medbestemmelse og fleksibilitet. 

Overordnet sét er FSU’s vurdering, at det vil være fornuftigt med en lidt strammere rammestyring, herunder 

mere tydelige markeringer af, hvornår de forskellige del-processer ønskes afsluttet. Nogle delprocesser bør 

afklares forholdsvis hurtigt (fx afdelingsledernes handlerum) af hensyn til klarhed og effektivitet i 

funktionen, mens andre (fx forskningsområdet) kan håndteres i en langsommere kadence. 

Vedr. forslag 1, institutinddeling 

FSU er enig i, at den eksisterende institutopdeling fastholdes i erkendelse af, at der ikke er fremkommet 

overbevisende forslag til en nystrukturering.  

Vedr. forslag 2, IUP Aarhus/Cudim 

FSU tilslutter sig, at der igangsættes en udredningsproces. Forløbet bør leddeles og processen udmeldes; den 

kan evt. opdeles i to faser. For det første en udredning af struktur og opgaver, fulgt op af et fakultetsbud på 

hvad man kunne forestille sig mht. tættere forbindelse/samarbejde; udredningen bør dels omfatte beskrivelser 

af de forsknings- og uddannelsesfaglige visioner og strategier for henholdsvis IUP og Cudim og dels omfatte 

de centrale træk i IUPs og Cudims økonomi - en stor del af sidstnævnte hidrører fra Arts’ strategiske midler. 

For det andet en dialogisk proces vedr. et evt. samarbejde, som ikke kun bør inddrage samarbejdsorganerne, 

men også medarbejdere. 

Vedr. forslag 4 og 5, navne 

Processen bør konsultere fx Sprogservice. De lokale processer og beslutningsfasen bør være forhv. 

kortfristede. 

Vedr. forslag 6, 7 og 8, afdelinger  

IÆK har udbedt sig lidt længere tid til afklaring af antal SN, og det kan være rimeligt, da forholdene med de 

mange uddannelser er komplekse. Ligeledes ønsker IUP tid til drøftelse af et evt. SN for 

Masteruddannelserne. Aht. medarbejdernes metaltræthed og lyst til at bruge energi på kernefunktionerne bør 

der fastlægges en slutdato for processen. 

Der er indgået lidt differentierede aftaler vedr. afdelingsledere på institutterne i Aarhus, på IUP (Emdrup) og 

IUP (Aarhus). Teksterne bør være tilgængelige på samme sted (hjemmeside) aht. gensidig forståelse af de 

særlige forhold, der gør sig gældende de respektive steder, og aht. de evalueringer af arbejdsvilkårene, der er 

aftalt. Rammerne for afdelingsledernes handlingsrum bør afklares og fastlægges snarest muligt, bl.a. aht. det 
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pres, der vil indfinde sig fra fremdriftsreformen og dimensioneringen. Spec. mhp. oprettelse og besættelse af 

stillinger bør der snarest etableres retningslinjer (rammer) til evt. lokal udfyldning. 

 

Vedr. forslag 9, rammer for UFU 

Der bør udstikkes rammer for arbejdsgrupperne, deres sammensætning og arbejdsforløb (proces) og ligeledes 

for fakultetsledelsens efterfølgende vurdering. 

 

Vedr. forslag 10, forskning 

FSU tilslutter sig principielt, at deltagelse i forskningsprogrammer gøres frivillig, men der bør være stor 

opmærksomhed vedr. evt. følgeproblemer. Det vil være hensigtsmæssigt med en afklaring i langsomt tempo, 

formentlig med en deadline sommer -15, vedr. 1) forh. ml. forskningsprogrammer og -enheder, 2) forholdet 

mellem forskningsudvalg og (evt.) forskningskoordinator – og forholdet mellem disse og de øvrige 

mellemlederfunktioner, herunder forskerskoleprogramlederne. 

Der bør være et særligt fokus på ph.d.-studerendes (ikke for mange) referencer; de bør sikres en plads i 

forskningsudvalg. 

Efter den planlagte evaluering i sommeren -15 bør samarbejdsorganerne inddrages i den efterfølgende 

refleksions- og beslutningsproces. 

 

Vedr. forslag 11 og 12, ph.d.-organisering 

Ph.d.-studerende tilknyttes på linje med øvrige ansatte (under afdelingsleder), idet afdelingstilknytningen 

bestemmes ved hovedvejleder, ikke ved programmets evt. opkobling på en afdeling. Det er FSUs opfattelse, 

at ph.d.-området grundlæggende hører til under fakultetet (ved prodekanen). 

 

Vedr. forslag 13, beslutningsforberedende processer 

FSU kan tilslutte sig forslaget og næstformanden deltager gerne. 

 

Vedr. forslag 14, inddragelse af ACA-repræsentanter 

Det er næstformandens vurdering, at repræsentanter for de administrative centre bør repræsenteres (ved 

ordinært medlemskab) dels i fakulteternes SU, da det er her de økonomiske rammer fastlægges, dels i 

administrationens SU (ASU) på linje med repræsentanter for VD-områderne, da der fortsat vil være tale om 

en enhedsadministration. Det vil herigennem blive sikret, at de administrative enheder fastholder ensartede 

arbejdsvilkår, og at disse vilkår er i trit med vilkårene i fællesadministrationen. Det bør tilføjes, at det fortsat 

er et ønske, at der for de administrative medarbejdere oprettes organer/fora for erfaringsudveksling m.v.  

 

Vedr. forslag 15, økonomi 

FSU kan tilslutte sig princippet om solidarisk økonomi, men efterlyser større transparens og pædagogisk 

forklaring vedr. div. økonomiske modeller (’den lange nøgle’), herunder balanceprincipperne. 

 

Per Dahl, næstformand FSU/Arts 
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Dekanen, Arts 

Akademisk Råds kommentarer til ”Beslutningsforslag som opfølgning på 
det interne Arts-eftersyn” 
 
Rådet har drøftet forslaget på fællesmøde med FSU 3. december 2014. Rådet aner-
kender og tilslutter sig de overordnede intentioner om understøttelse af faglige ker-
neopgaver, fleksible løsninger med hensyntagen til lokale forskelle og medinddragel-
se i beslutningsprocesserne. Den øgede decentralisering med styrkelse af fagmiljøer-
ne og øgede muligheder for de faglige miljøers profilering og udviklingsmuligheder 
bifalder vi også. 
 Rådet bifalder som nævnt muligheden for lokale løsninger. Det skal dog beto-
nes, at disse løsninger ikke må blokere for samarbejde på tværs af afdelinger og insti-
tutter. Derfor kan der på væsentlige områder, fx omkring forskningsorganiseringen 
være brug for en specifikation af nogle fælles krav, den valgte organisation skal opfyl-
de. Det er væsentligt, at forskelle i fx funktionsbeskrivelser institutterne imellem er 
kendte og synlige, fx på institutternes hjemmeside, så man ved tværgående samar-
bejder kan se, hvem der har kompetence til hvad. 
 I nogle tilfælde kan der lokalt være behov for mere tid til afklaring, end be-
slutningsforslaget lægger op til; det gælder fx studienævnsstrukturen på IÆK. Ved 
større organisatoriske ændringer forventer vi generelt inddragelse af de berørte med-
arbejdere i implementeringen af beslutningerne. 
 
 
Fakultetets institutter og enheder (forslag 1-3) 
Råder bakker op om forslagene. Den nuværende institutstørrelse betragtes ikke som 
ideel, men der har i de lokale diskussioner ikke tegnet sig bredt acceptable alternati-
ver og heller ikke et markant ønske om at ændre de tre store institutter her og nu. Der 
er tilslutning til ønsket om en proces om CUDiM’s organisatoriske status. I den nu-
værende konstruktion har flere i rådet oplevet uklarheder økonomisk, strategisk såvel 
som organisatorisk. Centret varetager interne fakultetsfunktioner (undervisningsud-
vikling, universitetspædagogik etc.), men viderefører også en fakultetsfinansieret al-
men forskning omkring uddannelse og digitale medier, som før lå i institutregi. Ved 
en evt. styrkelse af forbindelsen til IUP bør det reflekteres, at pædagogisk-didaktisk 
udvikling også kan og bør foregå i tilknytning til de faglige miljøer på de øvrige ud-
dannelser, hvorfor der også her kan udvikles modeller for samarbejde. 

 
 
 Aarhus Universitet 
Jens Chr.Skous Vej 2 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 87150000 
Fax: 87161201 
http://dac.au.dk 
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Fag og afdelinger (forslag 4-7) 
Rådet kan igen bakke op om forslagene.  

Apropos forslag 4 om navne på institutter og afdelinger blev det foreslået, at man 
i den forbindelse også bør overveje, om Arts også skal have et dansksproget fakultets-
navn (kulturvidenskab har tidligere været på banen). 

Ved forslag 6 bemærkes det, at IUP’s lokale behov særskilt fremhæves i forslags-
teksten, uden at det i den forudgående beskrivelse er begrundet, hvorfor der her skul-
le gøre sig særlige behov gældende (som fx det historiske, at der her ikke har været 
afdelinger før). 
 
 
Studienævn og UFU’er (forslag 8-9) 
Der er igen tilslutning til de overordnede rammer. Studenterne anbefaler, at proces-
serne vedrørende studienævn og repræsentationsstruktur ikke henlægges til eksa-
mensperioden. Rådet kan klart tilslutte sig, at UFU’ernes rammer, herunder repræ-
sentationsforhold, afklares. Der kan i den forbindelse være brug for en klar formalise-
ring af fx valgprocedurer og repræsentationsforhold, herunder relationerne mellem 
SN og UFU. De behøver ikke være ens for alle UFU’er, men et led i formaliseringen 
kan være fælles rammer for, hvad en forretningsorden skal indeholde. 
 
 
Forskningsprogrammer (forslag 10) 
Rådet kan acceptere forslaget om at gøre deltagelse i forskningsprogrammer frivillig. 
Det bør betænkes, at det åbner en proces, der ikke er taget fuldt højde for i de tidlige-
re beskrivelser af den nye afdelingsstruktur. Det rejser en række organisatoriske 
spørgsmål, at der ikke er en selvstændig forskningsorganisering, der inkluderer alle. 
Det kalder på en redefinition af institutternes forskningsudvalg, og det rejser spørgs-
mål om økonomi (hvem kan bevilge støtte til konferencer, interne seminarer etc., 
hvor kan forskerne hente penge til satsninger), kommunikation og repræsentation. 
Uanset om deltagelse i programmerne er frivillig eller ej, åbner der sig også spørgs-
mål om relationen mellem afdelingsledere, programledere og de koordinatorer, der 
foreslås. 

Her må det betænkes, at der på fakultetet er store forskelle på afdelingerne. Nog-
le er multifaglige og rummer personer, der i dag fungerer i en bred vifte af forsk-
ningsprogrammer. Det er vigtigt at bevare og udvide de synergier, programmerne 
gav, og at sikre, at forskningen også organisatorisk bliver prioriteret. Afdelingsleder-
ne, der i forvejen får rigeligt med opgaver på studiesiden, er næppe alle klædt på til at 
være primære bærere af forskningsorganiseringen. 

Institutterne kan godt vælge forskellige organisatoriske løsninger; men det er 
vigtigt, at der overordnet skabes en organisation, der sikrer samarbejdsmuligheder og 
transparens midt i forskelligheden. Rådet anbefaler, at en afklaring af præmisserne 
for disse organisatoriske løsninger finder sted frem til den evaluering af program-
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merne, der skal finde sted i 2015. For forslaget om frivillig deltagelse i programmerne 
lægger reelt op til en gennemtænkning af hele området. 
 
Der blev af flere i rådet lagt op til, at de snævre restriktioner, der i den faglige udvik-
lingsproces blev lagt på center-betegnelsen, ophæves. Ordet ’center’ er også internati-
onalt brugt meget fleksibelt og dermed ofte en enkel måde, hvorpå en forskningssats-
ning kan profileres. Det er også meget egnet til de bottom-up-processer, der bør un-
derstøttes. 
 
Der blev endvidere efterlyst en klargøring af den rolle, prodekanen for forskning har i 
forhold til forskningsaktiviteterne og -initiativerne i de lokale miljøer. 
 
 
Ph.d.-organisering (forslag 11-12) 
Rådet kan ikke anbefale, at ph.d.-programmerne organisatorisk primært hænges op 
på afdelingerne. Adskillige programmer er tværfaglige, nogle på IÆK ville ligge på 
tværs af fem eller flere afdelinger. Prioritering af ph.d.-aktiviteter, større nationale og 
internationale samarbejder og ikke mindst spørgsmålet om at sikre de nødvendige 
ressourcer tilsiger, at ph.d.-uddannelserne organisatorisk forbliver et fælles anlig-
gende, gerne på fakultetsniveau. Rådet kan derimod tilslutte sig, at der er behov for 
en afklaring af relationen mellem lokale og centrale indsatser på ph.d.-området.  

Der er bred opbakning om, at afdelingslederne får personaleansvaret for de 
ph.d.-studerende. I det hele taget anbefaler vi, at der etableres en mere gennemskue-
lig struktur med færre lederkategorier og klare ansvarsfordelinger. På den baggrund 
er der en frygt for, at indførelsen af en ph.d.-koordinator vil øge kompleksiteten sna-
rere end at reducere den. Hvis man vælger en organisationsmodel, der rummer både 
ph.d.-programledere og ph.d.-koordinatorer, anbefaler rådet, at der laves en nøje ar-
bejdsdeling mellem de to funktioner og at der sikres en tilstrækkelig ensartethed på 
tværs af fakultetet, der muliggør samarbejde.  

 
 
 
Ledelse og samarbejdskultur (forslag 13 og 14) 
Der er opbakning til forslagene. Hvis ACA bliver en mere integreret del af fakultetet, 
bør det også overvejes at give dem en TAP-observatørpost i Akademisk Råd. 
 
 
Afslutningsvis vil rådet gerne kvittere for den inddragende proces frem til denne hø-
ring. 
 
 
Venlig hilsen 
Per Stounbjerg 
Lektor, dr.phil., formand for Akademisk Råd Arts 
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Artsrådets høringssvar 

til fakultetsledelsens 

beslutningsforslag  

 

 

I Artsrådet er vi overordnet set tilfredse med universitetsledelsens forslag, og har 

været glade for processen omkring problemanalysen, samt den videre proces der er sat 

i gang på Arts.  

 

Generelle kommentar 

Vi er glade for, at man har forståelse for, at de enkle institutterne kan have særlige 

behov, og vi finder det derfor fornuftigt at man lægger op til selvstændige processer på 

de enkle institutter. Vi finder det dog bekymrende, at institutterne på så kort tid, skal 

behandle et internt eftersyn, og komme med konkrete løsningsforslag.  

 

Fakultetets enheder 

Vi er glade for at forslaget er lydhør overfor dobbelt-campi problematikken på IUP. 

Samtidig er vi glade for at man vil genoverveje placeringen af CUDIM, samt lægger op 

til et tættere samarbejde mellem CUDIM og IUP, vi mener dog at man bør have for øje 

at dette ikke bør ske på bekostning af IÆK's samarbejde med CUDIM, på for 

eksempel lektiologi. 

 

Faglig identitet, synlighed og afdelinger 

Vi er glade for at man i forslaget lægger op til at de enkelte institutter, gennem 

interne processer, selv kan vælge eget navn. 

Udover det er vi glade for at man går ind for bevarelse af afdelinger og 

afdelingsledere, og særligt er vi glade for muligheden for uddannelseskoordinatorer. 

Her ser vi nemlig positivt på ikke kun mulighederne for at dele arbejdsopgaverne 

mellem afdelingsleder og uddannelseskoordinator, men også på at de afdelinger der 

består af mere end et fag, har mulighed for at udnævne en uddannelseskoordinator fra 

et andet fag, end det som afdelingslederen er fra. Det ser vi som yderst positivt i 

forhold til samarbejde og repræsentation i fagmiljøerne. Hvis denne mulighed bliver 

en realitet, mener vi dog så også at det bør skrives ind, at en uddannelseskoordinator 

bør deltage i alle UFU møder, ligesom afdelingslederen gør. 

I forlængelse af det er vi også utrolig glade og positive overfor den proces der bliver 
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lagt op til nu ude på de enkelte institutter. At institutterne selv for lov til at tage den 

lokale diskussion omkring deres interne organisering i forhold til justering af 

afdelinger, UFU'er og studienævn, mener vi har været et stort behov. Det afspejler 

samtidig en respekt fra ledelsens side til institutternes forskellighed i organisering, 

faglighed og behov, som vi mener er fuldt ud berettiget, og derfor er utrolig glade for. 

Vi sætter også stor pris på at der bliver foreslået klarere rammer for afdelingslederens 

handlingsrum, samt at der bliver åbnet op for mere åbenhed og inddragelse af 

fagmiljøerne i forbindelse med oprettelse af stillinger (forslag 7).  

 

Uddannelses organisering – studienævn og uddannelsesfagudvalg 

I dette afsnit ser vi det særlig positivt at ledelsen er opmærksomme på hvordan det er 

blevet kritiseret af flere fagmiljøer, at de føler sig dårligt repræsenteret på et eller 

flere niveauer. I forlængelse af det er vi derfor også glade for muligheden for, at kunne 

justere antallet af studienævn, og ikke mindst at institutterne ikke behøver at ende 

med at se ens ud efter processen afslutning. Dog vil vi gerne kritisere at det er en 

utrolig kort periode institutterne har fået til at køre denne proces, og derfor frygter vi 

at det kan blive svært at nå ordentlig i dybden med de lokale og fagnære diskussioner 

i forbindelse med at nå frem til lokale og fagligt forankrede løsninger.  

Udover det er vi meget glade for at man lægger op til en særlig indsats overfor 

UFU'erne med nedsættelser af arbejdsgrupper på institutniveau. Vi ønsker dog at 

tilføje at vi mener, at der i udgangspunktet bør foreligge overordnede retningslinjer på 

fakultets niveau for UFU-arbejdet, hvortil arbejdsgruppernes arbejde skal virke som 

fagligt forankrede tillæg til disse retningslinjer. Fakultetsretningslinjer for UFU-

arbejdet bør, ifølge Artsrådet indeholde retningslinjer i forhold til især valgproceduren. 

Der skal altid vælges, gennem formelle valg, repræsentanter, inklusiv suppleanter, 

blandt VIP, TAP og studerende til at sidde i UFU'en, blandt de valgte repræsentanter 

skal studienævnsrepræsentanter (både VIP og stud) være inkluderet. Yderligere 

ønsker Artsrådet overordnede retningslinjer i forhold til afholdelsen af UFU møder. 

Der skal foreligge retningslinjer der beskriver valg af formand (blandt VIP) og valg af 

næstformand (blandt stud.) og at disse to personer sammen har ansvaret for at 

indkalde til UFU-møderne, at UFU'ens referater skal være offentligt tilgængelige og 

at der bør være en stemmeprocedure lig den i studienævnene. Ligeledes mener vi, at 

UFU’erne bør kaldes det samme på de tre institutter, da det skaber en genkendelighed 

for de studerende der i løbet af deres studietid skifter institut, det ses ofte når den 

studerende starter på sit tilvalg. Desuden finder vi det hensigtsmæssigt, at 

institutterne klarlægger hvilke emner UFU’en bør diskutere, såsom 

studieordningsændringer og evaluering af fag.  

 

Afsluttende kommentar 

Den sidste del af papiret vil vi ikke gå i dybden med. Dog er vi glade for, at man er 
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lydhør overfor ph.d.-studerendes ønske om en tættere forbindelse til 

afdelinger/fagmiljøer. Ligeledes er vi tilfredse med, at der lægges op til en mere åben 

beslutningskultur og mere inddragende ledelseskultur, og vi ser derfor frem til, som 

studerende fortsat og i større grad at blive inddraget i debatten omkring ændringer og 

tiltag på vores fag, institutter og fakultet.   
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Dekan Johnny Laursen, Arts  

Fakultetsledelsen, Arts 

 

Høringssvar ved Arts eftersyn 

Centret takker for muligheden for at kommenterer forslagene til ændringer på 
Arts. 

Forslagene har været diskuteret i følgende organer/udvalg på centret 
• Centerledelsen, den 18.11.2014 
• LSU/LAMU, den 25.11.2014 
• Centerforum (Forretningsudvalg), den 21.11.2014 
• Medarbejdermøde, den 26.11.2014 

På baggrund af diskussionerne har jeg udarbejdet et samlet høringssvar, som har 
været til kommentering i de tre første organer/udvalg. 

Det har ikke været mulæigt at afholde møde i centrets Forskningsforum, men ud-
kast til høringssvar har været sendt til kommentering i Forskningsforum. 

I det følgende er der kun nævnt de forslag, som vi har kommentarer til. 

Forslag 1, vedr. antal institutter 

Det har vi som sådan ingen kommentarer til, men vi henviser til, at udfaldet af 
forslag 2 kan have implikationer for forslag 1. 

Forslag 2, vedr. CUDiM’s relation til IUP/Aarhus 

Der er en vis sammenhæng mellem forslag 2 og 3, men vi kommenterer forslag 2 
som et samlet center. 

Vores konklusion er, at vi støtter op om, at der skal laves en undersøgelse. Vi har 
forslag til såvel indhold som proces. 

Der er på centret blandende erfaringer med samarbejdet med IUP (da det var 
selvstændigt fakultet). Oplevelsen var bl.a., at der var meget begrænset interesse 
for det daværende Rådgivnings- og Støtte-Center (RSC) og hvad de foretog sig og 
medarbejderne spørger: Hvad er det der gør, at det vil være anderledes nu? 

Endvidere er der en vis ”forandringstræthed”: Medarbejderne har brugt mange 
ressourcer på at lære hinanden at kende (fagligt og som personalegrupper) – og 
det under svære betingelser, fordi vi er spredt på flere adresser. Af sammen grund 

 
 Center for 
Undervisningsudvikling og 
Digitale Medier 
Aarhus Universitet 
Paludan-MÃ¼llers Vej 48 
8200 Aarhus N 

Tlf .: 87150000 
Fax: 87150201 
E-mail:  tdm@au.dk 
http://tdm.au.dk 
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er oplevelsen, at vi endnu ikke har fået ”høstet” alle potentialerne i den nuværen-
de konstruktion. 

Endelig er der en stor bekymring for, at aktiviteterne vedr. undervisningsudvik-
ling vil blive mindre synlige på fakultetet, hvis centret bliver en del af IUP, og det 
er også uklart, hvordan det stiller os i forhold til et samarbejde med de tre øvrige 
pædagogiske centre på AU. 

Det er derfor centralt for centret, at hvis undersøgelsen fører til en sammenlæg-
ning, så vil den nye IUP/Aarhus-enhed få en høj grad af selvstændighed, herun-
der faglig profil, f.eks. med sammen status som det nuværende CUDiM (institut-
lignende center) med hvad det indebærer (f.eks. deltagelse i Fakultetsledelsen). 

Når vi – på trods af disse kritiske kommentarer – alligevel anbefaler at lave en 
undersøgelse, skyldes det, at uanset udfaldet og beslutningen baseret på undersø-
gelsen, så vil vi kunne bruge resultatet til at blive skarpere på, hvor mulighederne 
for samarbejde er og kan være. 

Centret ønsker, at følgende aspekter inddrages i undersøgelsen 

• Graden af selvstændighed for en ny IUP/Aarhus enhed, herunder økonomi, 
enhedens faglige profil, repræsentation i fakultetsledelsen o.l. 

• Mulighederne for forskningssamarbejder, såvel i forhold til emner, som 
forskningstilgang, herunder muligheder for forskningsunderstøttelse af RSE-
aktiviteterne 

• Undervisningssamarbejder, omfattende spørgsmål som 
o Hvordan kan centret bidrage til IUP/Aarhus’ uddannelsesaktiviteter, her-

under videreudvikling af disse? 
o Hvordan kan medarbejderne på IUP/Aarhus bidrage til centrets under-

visnings- og udviklingsopgaver (ikke kun STÅ-belagt undervisning), her-
under videreudvikling af disse og udvikling af nye aktiviteter 

o På hvilke betingelser kan centret fortsat samarbejde med de to andre in-
stitutter om undervisning, herunder hvordan vi kan indgå på UFU-niveau 

• Fysisk samlokalisering, hvor kan det ske og på hvilket tidspunkt? 

• Faktuelle oplysninger om IUP/Aarhus: Hvor mange studerende har de, hvor 
mange medarbejdere, varetager de andre opgaver end forskning og undervis-
ning (hvilke i givet fald), o.l. 

• Planer for den faglige og personalemæssige opprioritering/opnormering af 
den nuværende IUP-afdeling i Aarhus med henblik på at forbedre såvel ar-
bejdsmiljø som studiemiljø 

• IUP/Aarhus’ interesse i en tættere sammenknytning med CUDiM, herunder 
deres interesse i den type opgaver som vi løser 

• De administrative konsekvenser af en tættere tilknytning til IUP/Aarhus, 
herunder den daglige ledelse af de administrative opgaver og relationen til 
det administrative center i Aarhus. 
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Centret ønsker en proces, hvor repræsentanter for medarbejderne indgår og del-
tager i udredningsarbejdet. 

Centret ønske endvidere, at der i beslutningsforslaget, som kommer ud af under-
søgelsen, skitseres forskellige modeller for samarbejde, som omfatter såvel orga-
nisatorisk/fysisk sammenlægning som ingen sammenlægning og at disse forslag 
sendes i høring inden fakultetsledelsen træffer den endelige beslutning. 

Forslag 3, vedr. RSE’s organisatoriske placering 

Konklusionen er, at centret finder, at den foreslåede undersøgelse er for snæver. 
Vi ønsker– i lighed med forslag 2 – at der laves en undersøgelse af forskellige 
modeller for RSE’s organisatoriske placering, samt konsekvenserne af disse pla-
ceringer i forhold til økonomi, forskningsaktiviteter og undervisningsaktiviteter. 
Centret ønsker dels at indgå i denne undersøgelse, dvs. være med til at etablere 
beslutningsgrundlaget, dels at bliver hørt i forhold til de forskellige modeller in-
den Universitetsledelsen træffer den endelige beslutning. 

Grundlæggende ønsker RSE at bevare en organisatorisk tilknytning til faglige 
miljøer, da man har oplevet, at den nuværende tilknytning til CUDiM har startet 
opbygning af en forskningsforankring af RSE’s aktiviteter, som man tidligere sav-
nede. Det er i den sammenhæng blevet klart, at Aarhus Universitet har aktivite-
ter, som er internationalt unikke og vi har allerede nu gang i internationale forsk-
ningssamarbejder. Det er således helt centralt, at RSE kan fortsætte og videreud-
vikle forskningsaktiviteterne og dermed (over tid) få etableret en egentlig forsk-
ningsbasering af de rådgivningsopgaver, som vi i dag udfører (og hvor vi pt. ar-
bejder forskningsinformeret). Vi går således ud fra, at universitetsledelsen (sta-
dig) mener, at universitetets ydelser (herunder rådgivningsaktiviteter for ministe-
riet), skal være forskningsbaserede. 

Endvidere er centret startet på at udvikle undervisning i tilknytning til RSE. Dette 
sker, fordi der pt. ikke er uddannelser, som kvalificerer til ansættelse i de stillin-
ger, som vi selv opslår på RSE og fordi tilsvarende aktiviteter er relevante på såvel 
de øvrige universiteter, som professionshøjskolerne. Der er således et potentielt 
uddannelsesmarked, hvor vi kan udvikle tilbud, som pt. hverken findes på det 
danske eller internationale uddannelsesmarked. 

Medarbejderne på RSE har allerede nu tilkendegivet, at de ikke ønsker en place-
ring under et vicedirektør, da RSE ikke løser administrative vejledningsmæssige 
opgaver og da de er stærkt nervøse for, at det ikke vil være muligt at fortsætte ud-
viklingen af såvel forsknings- som undervisningsaktiviteter. 

Når vi selv har rejst spørgsmålet om RSE’s organisatoriske placering i vores hø-
ringssvar til universitetsledelsen forslag, skyldes det alene, at den nuværende or-
ganisatoriske placering ”koster” RSE flere mio. kr. på grund af betaling til front- 
og back-office på Arts, en betaling som ikke fandtes før etableringen af CUDiM. 

Den ene halvdel af RSE (læse-skrive-vejledningen, LSV) varetager ydelserne på 
baggrund af et udbud, som AU vandt umiddelbart inden sommeren 2011, dvs. 
midt i opfølgningen på beslutningerne om de store forandringer på AU. Den an-
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den halvdel (pædagogisk-psykologisk uddannelsesrådgivning, PPU) varetager 
opgaver på baggrund af en aftale med Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. 

Det tilbud, som ydelserne blev vundet på baggrund af, indebar at Styrelsesmid-
lerne kun skulle dække udgiften til Styrelsesopgaverne, men ikke de andre opga-
ver som teamet varetager som f.eks. visitation af AU-studerende, rådgivning af 
råd og nævn på AU, støtte til studerende med læse-/skrivevanskeligheder som 
følge af anden sproglig og kulturel baggrund, støtte til internationale studerende 
med dysleksi, forskningstilknytning, etc. Tilsvarende services leveres af PPU. 

På grund af stigning i tilgangen af studerende til disse ydelser (vi har i 2014 haft 
over 1.000 studerende i en eller anden form for tilbud), er medarbejderstaben 
blevet forøget med over 50% over de sidste tre år, men tilskuddet fra AU er for-
blevet uforandret. 

I forhold til LSV forventer vi, at der kommer et nyt udbud i foråret 2015, og til-
buddet fra AU må i givet fald tilpasses betingelserne på AU, selvfølgelig med den 
risiko det kan indebære i forhold til fortsat varetagelse af ydelserne. 

Når vi alligevel – på trods af disse markante udmeldinger – foreslår, at der laves 
en undersøgelse, så skyldes det, at der kan findes organisatoriske placeringer, 
hvor det er muligt både at bevare den faglige tilknytning og videreudvikle forsk-
nings- og undervisningsaktiviteterne, og samtidig få en anden økonomisk status. 
F.eks. kunne man undersøge muligheden af et ophæng under prorektor og med-
fysisk placering sammen med resten af CUDiM og med centerlederen som daglig 
leder for enheden. Andre løsninger kan muligvis vise sig, hvis der laves en under-
søgelse. 

Ved beslutningen om reorganisering i 2011, blev det også besluttet at adskille de 
administrative og de faglige opgaver i det tidligere RSC. Centret ønsker denne ad-
skillelse inddraget i en undersøgelse. 

Forslag 4 – 7, specielt 6 – 7, vedr. afdelingsstruktur 

Centret foreslår, at vi ”alignes” med institutterne, dvs. at de nuværende teams i 
stedet bliver til afdelinger og at de ”alignes” med afdelingerne på institutterne, så-
ledes at vi er omfattet af specielt forslag 6 og 7 (givet at de bliver besluttet). 

Forslag 8 – 9, vedr. uddannelsesorganisering 

Centret ønsker at der etableres en UFU-enhed på centret, som har ansvar for cen-
trets undervisningsopgaver, herunder kandidatuddannelsen i IT-DD og tilvalget i 
Lektiologi, således at vi kan blive repræsenteret i det/de relevante studienævn. 

Forslag 11 – 12, vedr. phd-programmer 

Centrets grundlæggende synspunkt er, at phd-skolen skal ligge på fakultetsniveau 
og phd-programmerne skal være fagligt tværgående (som nu), hvilket skyldes, at 
vi kan frygte at de problemer, som vi oplever ved den nuværende organisering (jf. 
det efterfølgende) vil blive forstærket ved en tættere kobling til afdelingerne. 
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Centret oplever sig marginaliseret i forhold til phd-programmerne, fordi vi pt. ik-
ke har repræsentation i de programmer, som er faglig relevante for centret. Vi øn-
sker, at de faglige miljøer i centret får repræsentanter i de phd-programmer, som 
er faglig relevante for medarbejderne og at disse repræsentanter kan indgå i de 
faste bedømmelsesudvalg på lige fod med andre repræsentanter, samt at en med-
arbejder fra centret potentielt også kan være phd-programleder. Vi eftersørger så-
ledes en ligestilling med de øvrige faglige miljøer. 

Centret indgår gerne i diskussioner om andre måder at løse problemerne på, her-
under om der skal etableres endnu et phd-program. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Arne Kjær 
Centerleder 
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Høringssvar fra medarbejderne i det lokale samarbejdsudvalg (LSU) ved Institut for Kultur og 
Samfund (IKS) 

Vedr. fakultetsledelsens Beslutningsforslag som opfølgning på det interne Arts-eftersyn, 17. 
november 2014 

Beslutningsforslaget var i høring på LSU-møde 27. november. Her og i efterfølgende 
korrespondance lagde medarbejderne i LSU sig fast på følgende: 

B-siden i LSU har generelt stor tiltro til den positive effekt af de i alt 15 forslag og støtter generelt 
op om forslagene. Medarbejderne i LSU-IKS har dog nogle få kritiske bemærkninger til 
Beslutningsforslaget: 

• I forhold til beslutningsforslag 4 mener b-siden ikke, at synlighed og faglig identitet på 
institutterne alene kan styrkes med nye meningsgivende navne. Afdelingerne ved IKS er 
generelt lykkelige over at have fået deres afdelingsidentiteter tilbage, men med til den identitet 
hører også øget beslutningskompetence i faglige anliggender. Den opfølgende lokale proces bør 
derfor også tænke styrkelse af faglige identiteter som mere end ren omdøbning – som noget, der 
indebærer refleksion over, hvordan både afdelingernes særegne og institutternes favnende 
identitet kan styrkes. 

• I forhold til beslutningsforslag 6 vil b-siden opfordre til, at man i udarbejdelsen af 
afdelingsledernes porteføljebeskrivelse ikke blændes af særlige forhold på IUP, men først og 
fremmest tænker afdelingslederens opgaver og funktioner som en garant for en nær og synlig 
ledelse med de nødvendige beslutningskompetencer.  

• I forhold til beslutningsforslag 10 bekymrer det b-siden, at der intet nævnes noget om især de 
økonomiske vilkår for at stå uden for et forskningsprogram. Hvis fakultetsledelsen 
imødekommer medarbejdernes ønske om, at forskningsinitiativer – store som små – skal kunne 
opstå nedefra, skal der skabes mulighed for fakultetsfinansiering af sådanne initiativer. En sådan 
forskningsfinansiering skal kunne søges på transparent vis. Incitamentet til at deltage i et 
forskningsprogram må aldrig være andet end fagligt. Er det kun i forskningsprogrammet 
pengene ligger, er der jo ikke de facto frihed til at stå uden for et forskningsprogram, og intet vil 
have ændret sig i forhold til den faglige udviklingsproces. 

• Ligeledes i forhold til beslutningsforslag 10 virker det tidligt, at fakultetsledelsen allerede nu 
foreslår, at ”forskningsprogrammer fortsat skal fungere som en produktiv og attraktiv ramme for 
institutternes forskningssamarbejder og –satsninger”. For det første overhøres den kritik blandt 
nogle medarbejdere, der har været formuleret af forskningsprogrammerne, og for det andet bør 
fakultetsledelsen afvente evalueringen af de nuværende forskningsprogrammer medio 2015 for 
ikke kun at vurdere, om nye forskningsprogrammer skal etableres, men for i det hele taget 
kritisk at kunne vurdere, om forskningsprogrammet overhovedet har den rette form og 
indlejring til at kunne facilitere forskningssamarbejder, der er opstået/opstår nedefra.  

• I forbindelse med beslutningsforslag 11 og 12 om ph.d.-organisering er der et særligt behov for 
at få afklaret, hvem der har ansvaret for at afhjælpe problemer, der opstår for 4+4 ph.d.-



studerende, når pligter og rettigheder på A-delen står i et modsætningsforhold til pligter og 
rettigheder som almindelige studerende.  

Venlig hilsen på vegne af medarbejderne i det lokale samarbejdsudvalg ved Institut for Kultur og 
Samfund 

Marianne Schleicher (næstformand) 
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Høringssvar fra IKS institutforum vedr. fakultetsledelsens beslutnings-

forlag til den fremtidige organisering på Arts 

IKS Institutforum drøftede fakultetsledelsens beslutningsforslag vedr. Arts interne 

organisering på et møde d. 25. november 2015. Institutforum besluttede at indsende 

udsnit af referat som høringssvar:  

 

Institutforum var grundlæggende positive overfor fakultetsledelsens beslutnings-

forslag og muligheden for at træffe individuelle beslutninger fra institut til institut. 

Dog kunne man ønske en mere koordineret proces mellem fakultet og institutter 

som sikrer hovedambitionen om en mere simpel struktur end den nuværende. Insti-

tutforum påpegede vigtigheden af at få skabt en entydig struktur med klar ansvars-

fordeling på forskningsområdet og i særdeleshed på ph.d.-området. Institutforum 

ønsker en grundlæggende diskussion og revision af ph.d.-organiseringen som efter 

institutforums mening bør gøres mere afdelingsnær. I denne sammenhæng appelle-

res også til en dialog om de nuværende ph.d.-programmer.  

 

 

 

IKS Institutforum 
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Kasper Lie 
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Til Fakultetsledelsen 

Høring fra Studienævnet ved IÆK vedrørende beslutningsforslag som 

opfølgning på det interne Arts-eftersyn 

 

Kære Fakultetsledelse, 

 

Studienævnet ved Institut for Æstetik og Kommunikation takker for muligheden for 

at blive hørt i forbindelse med Fakultetsledelsens beslutningsforslag som opfølgning 

på det interne Arts-eftersyn.  

 

Nævnet behandlede beslutningsforslaget på et ekstraordinært studienævnsmøde d. 

19. november 2014 hvor også Institutledelsens forslag til reorganisering af IÆK efter 

fakultetseftersynet blev diskuteret. 

 

Nævnet har kommentarer til en række af de forslag som Fakultetsledelsen opstiller: 

 

Forslag 1): 

Flere af Nævnets fagligheder har under processen ønsket en opdeling i flere institut-

ter, men Nævnet understreger at antallet af studienævn har været i hovedfokus. 

 

Forslag 2): 

Gymnasie- og universitetspædagogik har stor bevågenhed i Nævnet og ethvert tiltag der 

kan styrke disse, har Nævnets fulde støtte – så længe det ikke øger afstanden mellem 

CUDiM og IÆK.  

Nævnet støtter en tættere organisatorisk og fysisk forbindelse mellem IUP’s afdeling på 

Campus Aarhus og CUDiM, men understreger at CUDiM bør forblive en fri tilgængelig 

ressource for det øvrige fakultet. Nævnet ønsker ligeledes at sikre at de nuværende ud-

dannelsesmæssige forbindelser mellem CUDiM og IÆK, IT-didaktisk design og Lektiolo-

gi, kan fortsætte i den nuværende form, men også at fremtidige samarbejder omkring 

gymnasie- og universitetspædagogikken kan etableres i en struktur hvor CUDiM er tætte-

re knyttet til IUP.  
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Forslag 3) 

Forretningsudvalget under Studienævnet har etableret et godt samarbejde med RSE, 

og det er Nævnets håb at dette samarbejde kan fortsætte uafhængigt af den fremtidi-

ge samarbejdsform mellem RSE og CUDiM. Bachelortilvalget i Lektiologi har ligele-

des et velfungerende samarbejde med RSE som ikke bør berøres af en eventuel æn-

dring af samarbejdet mellem RSE og CUDiM 

 

Forslag 5): 

Nævnet støtter at fakultetet fremover anvender betegnelserne school og departments 

på engelsk, men bevarer de danske betegnelser for samme.  

 

Forslag 8): 

Nævnet støtter den institutforankrede proces til afklaring af den fremtidige lokale 

uddannelsesorganisering. Studienævnet er i den forbindelse i tæt dialog med Institut- 

og Studieleder og har gjort disse opmærksom på Nævnets holdning. 

 

Forslag 9) 

Studienævnet ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe til afklaring og præcisering af 

UFU’ernes kompetencer. Nedsættelsen af en arbejdsgruppe bør afvente en beslutning 

om den fremtidige institutstruktur da forholdet mellem UFU’er og Studienævn er af-

hængigt af antallet af studienævn.  

Nævnet henstiller ligeledes til at UFU’ernes navn ændres til eks. Fagnævn. 

 

Forslag 10) 

Et af Studienævnets opgaver er at kvalitetssikre uddannelserne på IÆK, herunder 

sikring af forskningsbaseret undervisning. Af den grund støtter Nævnet ikke forslaget 

om at deltagelse i et forskningsprogram gøres frivillig, men at forskningsprogrammer 

fortsat skal fungere som en produktiv og attraktiv ramme for institutternes forsk-

ningssamarbejder og -satsninger. 

 

Forslag 11) 

Ph.d.-studerende er tværgående, og Nævnet finder at den status bør bevares. De bør 

derfor ikke knyttes tættere til de enkelte afdelinger, men Nævnet støtter forslaget om 

at MUS-samtaler sker med afdelingslederen således at denne kan få indsigt i hvorle-

des de ph.d.-studerende kan benyttes som undervisere. 

 

Forslag 14) 

Nævnet støtter forslaget om igangsættelse af drøftelser om hvorledes ACA-

repræsentanter bedre kan inddrages i drøftelser i institutternes centrale samarbejds-

organer. 

 

Forslag 15) 



 

 

    

Side 3/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

Nævnet støtter forslaget om at fastholde institutterne som de centrale økonomiske 

enheder. Nævnet ønsker ligeledes at opretholde balanceprincippet, men det står ikke 

klart hvad forslaget betyder. 

 

 

På vegne af Studienævnet ved Institut for Æstetik og Kommunikation 

 

 

 

Jody Pennington 

 

 

 



Kære Fakultetsledelse.  
 
Et par enkelte kommentarer, der alene vedrører afsnittet ”Ledelse og samarbejdskultur” og alene 
handler om de konkrete formuleringer – hensigterne er jeg helt enig i. 
 
Side 8, formuleringen af forslag 13 – i det muntre hjørne: 
Her står at ”…formændene for alle samarbejdsorganer på fakultets- og institut/centerniveau … 
iværksætter diskussioner om, hvorledes de vil kunne indgå i de beslutningsforberedende processer…” 
Kommentaren angår det personlige stedord ”de”, og hvem dette ord skal henvise til. 
Jeg antager, at der ikke skal iværksættes diskussioner om, hvordan formændene (dvs. dekan, 
institutledere og centerleder) kan indgå i de beslutningsforberedende processer… ;-) 
Jeg foreslår derfor, at ændre det fremhævede ”de” til ”disse organer” eller tilsvarende, inden nogen 
begynder at gøre sig alt for muntre over formuleringen og dens potentielle fejllæsning.   
 
 
Side 9: 
Lige inden forslag 14 omtales en særlig problemstilling knyttet til organiseringen af 
samarbejdsudvalg som følge af omorganiseringen af front office, hvorfor repræsentationsforholdet 
nu bør gentænkes. 
Korrekt, men det samme gør sig gældende ift. arbejdsmiljøorganisationen, som derfor også bør 
skrives ind. 
Formuleringen vil så blive: ”Der knytter sig en særlig problemstilling til organiseringen af 
samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg, idet en større gruppe administrativt ansatte i front offices 
personalemæssigt er flyttet til fakultetets administrative center og dermed til fakultetet. De 
personalemæssige for-andringer tilsiger, at repræsentationsforhold skal gentænkes.” 
 
(I praksis er den mest oplagte løsning måske at give dem deres eget LAMU samt en repræsentant i 
FAMU?)  
 
 
Side 8 og 9: 
Indledningsvist inkluderes arbejdsmiljøorganisationen og forskningsudvalgene i gruppen af 
samarbejdsorganer (side 8). 
Men på side 9 nævnes FAMU ikke ift. fakultetsniveauet, ligesom LAMU og forskningsudvalg ikke 
nævnes på institutniveauet. Dog står der et uspecificeret ”mv.”, som jo i princippet kan dække over 
netop FAMU, LAMU og forskningsudvalg. Jeg ville dog foretrække, at disse udvalg blev nævnt 
specifikt og ikke kun som ”mv.”.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Hans-Peter Degn 
Næstformand, FAMU 
 































Kære fakultetsledelse, 
med kopi til Per Dahl (næstformand FSU Arts) og medarbejdersiden 
 
medarbejderrepræsentanterne i interimsamarbejdsudvalget i Administrationscenter Arts takker for 
høringen over fakultetsledelsens beslutningsforslag.  
 
Vi har i øvrigt følgende bemærkninger: 
 
Som medarbejderrepræsentanter er vi glade for fakultetsledelsens ønske om at ”…det er vigtigt at 
styrke det kollegiale samarbejde mellem TAP og VIP i løsningen af de administrative opgaver, så der 
skabes en bedre gensidig forståelse for de faglige opgaver mellem medarbejdergrupperne og 
dermed udvikles en god samarbejdskultur.” Vi håber, at samarbejdsånden også kommer til udtryk i 
de nærmere beslutninger om administrationens understøttelse af institutterne, når vi kommer så 
langt. 
 
Mht. ressourcer kan vi være bekymrede for konsekvenserne af det, der står på side 10: 
 
”Fakultetsledelsen har noteret sig det udbredte ønske om større nærhed og mere dialog omkring 
den administrative opgavevaretagelse, herunder administrative ressourcer til understøttelse af 
afdelingernes, studienævnenes, ph.d.-programmernes m.v. opgaver.” 
 
Faktisk er det sådan mange steder, at ledelsen slet ikke har taget fat på at tilpasse arbejdsmængden 
til et færre antal medarbejdere efter fyringsrunden i februar 2014. På den baggrund må vi sige, at vi 
gerne indgår i en dialog med fakultet og institutter om vores arbejdsopgaver, men at vi mangler en 
ledelsesmæssig prioritering af de eksisterende arbejdsopgaver, og at det ikke er muligt for os at 
udvise mere fleksibilitet, uden at de administrative ledelseslag kommer i gang med denne opgave. 
Ønsker fra institutterne om nye arbejdsområder for administrationens TAP-medarbejdere må derfor 
følges med flere ressourcer eller bortfald af andre arbejdsopgaver. 
 
På vegne af B-siden, 
Venlig hilsen 
 
Carsten Sestoft, fungerende næstformand 
Specialkonsulent, ph.d. 
Direkte telefon: 871 53013 
Ny e-mail: carsten.sestoft@au.dk 
lokale 216, bygning 1442 
http://pure.au.dk/portal/da/carsten.sestoft@au.dk 
 
Afsnit for Studienævnsbetjening og Uddannelseskvalitet 
Administrationscenter Arts 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 
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Høringssvar fra A-siden i interim LSU i ACA til beslutningsforslag 
vedr. Arts eftersyn  
 

Forslag 7) For at imødekomme behovet for råderum på afdelingsniveau foreslås det, at 
institutlederne undersøger, hvordan der kan etableres bedre og klarer rammer for afdelingsledernes 
handlingsrum. I særdeleshed skal der skabes gode processer mht. inddragelse af institut- og 
centerorganer og fagmiljøer i forbindelse med oprettelse af stillinger. Dette skal ske i samarbejde 
med de nuværende afdelingsledere og under inddragelse af de relevante samarbejdsorganer.  

I notatet skrives yderligere - i en forlængelse af ønsker om styrkede afdelinger skal det overvejes, 
hvilke yderligere beslutningsrammer, der skal gives afdelingerne og hvilke yderligere beføjelser, der 
skal uddelegeres til afdelingslederen. 

Et opmærksomhedspunkt i relation til ovennævnte er, at det medtænkes om eventuelle 
organisatoriske ændringer/justeringer og øget delegering til afdelingsledere vil påvirke den 
administrative understøttelse i kraft behov for yderligere samarbejde, sparring, nye leverancer og 
support. Administrationen blev i 2014, som en konsekvens af besparelserne, kraftigt reduceret og en 
prioritering har været påkrævet for at få kapacitet og opgaver til at matche. Derfor bør det have 
opmærksomhed i hvilken udstrækning, der kan opstå nye behov for administrativ understøttelse og i 
hvilke udstrækning det skal ske ved yderligere fravalg/ prioriteringer eller om en kapacitetsforøgelse 
kan være påkrævet.  

Indførelsen af afdelingslederstruktur vil øge trækket på rådgivning fra administrationen, idet denne 
nye gruppe af ledere vil have et behov for sparring og samarbejde med relevante specialister 
indenfor en række af de administrative områder.  

Oprettelse af flere studienævn vil på samme måde kunne medføre et øget træk på administrationen.  

 

Ole Jensen 
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Dekan 
Johnny Laursen 

 

Høringssvar fra IÆK vedr. “Beslutningsforslag som opfølgning på det in-

terne Arts-eftersyn” 
 
Fakultetsudspillet til forbedring af de organisatoriske rammer på fakultetet har været 
udsendt til alle institutorganer, og alle repræsentanter har haft mulighed for at bidra-
ge til høringssvaret. Udspillet har ligeledes været drøftet på et medarbejdermøde, og 
det er blevet klargjort, at der er mulighed for at indsende individuelle eller gruppeba-
serede høringssvar. Dette dokument rummer en opsamling af de indmeldinger, der er 
fremkommet i de drøftelser, jeg som institutleder har deltaget i, og det har været øn-
sket, at jeg sammenstiller et høringssvar fra instituttet. 
 
Grundlæggende er der opbakning til udspillets tendens i retning af at sikre en bedre 
inddragelse, at decentralisere beslutningsprocesserne og at gøre det muligt at finde 
mere fleksible og skræddersyede løsninger på lokale problemstillinger. Det anses for 
at være et stort plus, at det i højere grad end hidtil overdrages til institutterne at etab-
lere den organisationsform, der passer til de respektive virkeligheder, ligesom det hil-
ses velkomment, at der gives mulighed for at genoverveje institut- og afdelingsnavne. 
 
Intentionen om at lade decentraliseringen have effekt inden for institutternes ram-
mer i form af uddelegering af ansvar til afdelingslederne betragtes også som et skridt 
i den rigtige retning. For at indløse intentionen efterstår der imidlertid et arbejde 
med at udfolde, hvori den øgede handlekraft på afdelingsniveau skal bestå, ligesom 
der er grund til at understrege, at fagniveauet, der ikke alle steder er tilgodeset af 
styrkelsen af afdelingsniveauet, bør medtænkes i forbindelse med præciseringerne af 
handlingsrummet. 
 
Der kan ligeledes konstateres en accept af forslaget om at fortsætte med de nuværen-
de institutter. Når det bør formuleres som "accept af" og ikke "begejstring for" skyldes 
det, at det fortfarende er en udbredt holdning på IÆK, at institutterne anses for at 
værre for store, for fagligt disparate og administrativt uhåndterlige, men at man på 
nuværende tidspunkt ikke anser det for at være opportunt at foretage en stor reorga-
nisering af fakultetet. Det skyldes dels, at der er for mange andre udfordringer, der 
bør gives højere prioritet, at det forekommer uoverstigeligt at skulle lave nye institut-
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ter fra bunden endnu engang, og at der vil være store budgetmæssige udfordringer 
forbundet med en ændring af fakultetets institutstruktur. 
 
På IÆK hilses det endelig velkomment, at der lægges op til en genovervejelse af 
CUDIM's placering i organisationen. Som selvstændig enhed, der forener forskellige 
funktioner som universitetspædagogisk udviklingsarbejde og bredere forskning i digi-
tale medier og uddannelse samt undervisningsudbud på almindelige uddannelser, er 
enheden født med en uklar status. Især vækker det undren, at fagligheder, der før lå 
under institutter som det gamle IMV og DPU, indgår i et center direkte under fakulte-
tet uden de indtjenings- og selvfinansieringskrav, der grundlægende gælder for andre 
enheder. På IÆK finder man det ligeledes rigtigt at overveje en sammensmeltning 
med Århus-afdelingen af IUP, der ville være et velvalgt sted for de pædagogisk orien-
terede aktiviteter på CUDIM. 
 
Som konsekvens af accepten af at fastholde fakultetets nuværende tre institutter er 
der på institutniveau allerede iværksat processer, der flugter med de i fakultetsledel-
sens udspil fremsatte forslag om eftersyn på institutterne. Det gælder både mht. antal 
af studienævn, enhedernes navne, afdelingernes rolle og afdelingsledernes portefølje 
samt UFU’ernes funktionsmåde. Dette arbejde med at forbedre det resultat, der kom 
ud af forrige års diskussioner om organiseringen af IÆK, fordrer imidlertid lidt mere 
tid, fordi der har vist sig fortsat at være ret divergerende opfattelser af, hvad der skal 
til for at få institutorganiseringen lirket på plads til alles bedste. Det er derfor blevet 
aftalt, at vi lige tager en tænkepause mhp. at undersøge mulighederne for at finde 
mulige alternativer til det forslag, som institutlederen fremlagde kort tid, inden fakul-
tetsledelsens udspil kom i høring. Det påhviler institutlederen at tilrettelægge de pro-
cesser, der skal til for at bringe diskussionerne til afslutning. 
 
Med henblik på at lande de videre overvejelser på IÆK over organiseringen af insti-
tuttets samlede aktiviteter anmodes fakultetsledelsen imidlertid om at genoverveje 
udspillet på forsknings- og ph.d.-området. 
 
Der er overordnet set tilslutning til forslaget om at ophæve den obligatoriske delta-
gelse i forskningsprogrammer. På IÆK anser man det dog for sandsynligt, at en be-
slutning om at gøre deltagelsen i forskningsprogrammer frivillig vil have store konse-
kvenser for organiseringen af forskningsområdet, herunder sammensætningen af 
forskningsudvalget, og det gælder derfor om at finde nye former, der kan bibeholde 
de gode effekter af indførelsen af forskningsprogrammer såsom større fokus på 
forskningsområdet, bedre inklusion af ph.d.-studerende i forskningsaktiviteterne og 
etablering af tværgående samarbejder. 
 
Det hilses for så vidt også velkomment, at der åbnes for, at institutterne selv kan be-
slutte, hvorledes forskningsområdet bedst organiseres. Da en af de muligheder, som 
frisættelsen af forskningsprogrammerne fra deres rolle som del af institutternes 
grundorganisering med personaleledelse for junior-VIP'er åbner for, gerne skulle væ-
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re, at samarbejde på tværs af institutgrænser gøres lettere, er forskningsorganiserin-
gen også et fakultetsanliggende, og der bør derfor tages stilling til, hvordan samspillet 
mellem institut- og fakultetsorganiseringen bør være på området. I den forbindelse 
anbefales det, at centerbetegnelsen atter sættes fri til at rumme meningsfulde forsk-
ningssamarbejder i forskellige skaleringer. Der skal ligeledes tages stilling til, hvor-
dan vi laver en passende forskningsorganisation, der ikke er for administrativt tung. 
Fx anses det for at være for meget både at operere med forskningsprogramledere og 
forskningskoordinatorer. 
 
På IÆK anses de nuværende formuleringer om forskningsområdet både for at være 
for sporadiske og for upræcise til at fungere som guide for reorganiseringen af forsk-
ningsaktiviteterne og uden blik for det nødvendige fakultetsperspektiv på sagen. Da vi 
næppe kan nå at finde de optimale løsninger inden udgangen af dette semester, fore-
slås det i stedet, at fakultetsledelsen lægger op til en drøftelse hen over foråret med 
henblik på at nå frem til løsninger, der dels kan inkorporere forskellige ønsker på de 
respektive institutter, og som dels formår at understøtte instituttværgående samar-
bejder, i forbindelse med evalueringen af forskningsprogrammerne til sommer 2015.  
 
En tilsvarende mangel på præcision kendetegner formuleringerne angående ph.d.-
området. Blandt såvel de ph.d.-studerende som vejlederne er der stor opbakning til 
forslaget om at flytte personaleledelsen fra ph.d.-programlederne til afdelingslederne. 
Det vil klargøre de ph.d.-studerendes relation til de afdelinger, ph.d.-studerende 
grundlæggende relaterer til og eventuelt har en fremtid på, og mindske antallet af 
personer, de skal forholde sig til vedr. deres ansættelsesforhold. 
 
Til gengæld finder man på IÆK formuleringerne om reorganiseringen af ph.d.-
uddannelsen både uldne og potentielt skadelige. Intentionen om at forankre ph.d.-
uddannelsen bedre i instituttet og få kursusaktiviteten bagt mere ind i de øvrige ud-
dannelsesaktiviteter opfattes som rigtig, men forslaget om at binde ph.d.-
programmerne mere direkte til bestemte afdelinger vil være meget vanskelig at gen-
nemføre på IÆK, hvor flere af programmerne vitterlig er meget tværgående og rum-
mer ph.d.-studerende fra adskillige afdelinger. Principielt er det opfattelsen på IÆK, 
at ph.d.-uddannelse er et fakultetsanliggende, og i praksis ville det være direkte ska-
deligt at binde programmerne på bestemte fagligheder. 
 
På denne baggrund anbefales det, at der sættes lidt mere tid af til at drøfte organise-
ringen af ph.d.-området, før en eventuel beslutning om en reorganisering tages. Man 
kunne med fordel binde refleksionerne over dette område til den foreslåede proces på 
forskningsområdet generelt og sigte mod en stillingtagen til sommer 2015. I denne 
forbindelse kunne man også med fordel tage den nuværende programinddeling op til 
revision. Især synes de kultur-, historie- og samfundsmæssige dele af studierne at væ-
re underprioriteret i den nuværende programstruktur med den konsekvens til følge, 
at der mangler ph.d.-stipendiater på området. 
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Afslutningsvis skal vigtigheden af at få bragt den administrative support i en bedre 
gænge i forbindelse med overgangen fra ACA som et front office til en fakultetsadmi-
nistration understreges. Det anerkendes, at fakultetsledelsens udspil vedrører de or-
ganisatoriske forhold, der ikke har med administration at gøre, men det er vigtigt at 
fastholde, at gode administrative forhold er meget vigtige for samlet set at skabe en 
bæredygtig organisatorisk virkelighed. 
 
Som det forhåbentlig fremgår af ovenstående bemærkninger, er der altså generel til-
slutning til fakultetsudspillet, mens der dog ønskes lidt længere tid til at få brikkerne 
til at falde på plads, så der ikke tages forhastede beslutninger. 
 
På IÆK's vegne med gode hilsner 
Niels 



Kære Fakultetsledelse, 
 
Tak for et grundigt og godt beslutningsforslag. 
 
Fra Institutledelsen har vi blot én enkelt kommentar, som følger her. 
 
 
Kommentar til forslag 11) vedrørende knyttelse af ph.d.-programmer til afdelinger: 
  
  
Fakultetsledelsen foreslår, at hvert af de nuværende otte ph.d.-programmer knyttes til den 
eller de afdelinger, de fagligt og opgavemæssigt passer bedst til. På Institut for Kultur og 
Samfund har vi dog enkelte afdelinger, som ikke umiddelbart passer med ét af ph.d.-
programmerne. Det er afdelinger hvor dele af fagmiljøet vil passe med et ph.d. program, og 
andre dele af fagmiljøet vil passe med et andet ph.d. program. Vi så derfor gerne en 
mulighed for, at drøfte hvorvidt der er de rette ph.d. programmer samt om antallet af 
programmerne er passende.  
 
 
 
 
Bedste hilsner/best regards 
 
Peter Thuborg 
Uddannelseskonsulent 
Phone: 40562170 
Office: 1467-422 
Email: thuborg@au.dk 

Institut for Kultur og Samfund 
Jens Chr. Skous vej 7, 8000  
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