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Debatmøde på Arts den 18. august 2014 om opfølgning på problemanaly-
sen 
 
I forbindelse med konstitueringen af undertegnede som dekan pr. 1.juli, blev det efter 
fælles ønske med rektor aftalt, at vi på Arts indleder en drøftelse af fakultetets organi-
sering. 
 
Formål med mødet 
Formålet med mødet er at iværksætte et sådant eftersyn af fakultetets institutstruk-
tur. Arbejdet vil have form af  en proces, der i efteråret 2014 skal belyse og diskutere 
institutorganiseringen på Arts. Vægten vil her ligge på den faglige struktur frem for 
den administrative. Udgangspunktet er ikke mindst signaler, som er kommet til ud-
tryk i analyserapporten mv. om fakultetets institutinddeling. Mødet tager sigte på at 
forberede efterfølgende diskussioner og identificere centrale tværgående problema-
tikker af betydning for fakultetet som helhed. Mødet vil således have til hensigt at åb-
ne debatten og tilrettelægge en proces, som giver bedst mulige vilkår for medinddra-
gelse og legitimitet i beslutningerne. Målet er kort sagt at kvalificere processen og den 
forestående diskussion, så debatter om decentrale løsninger inddrager fakultetsfælles 
perspektiver med sigte på fleksibilitet, harmoni mellem de decentrale løsninger og 
overordnet sammenhæng og balance i den fremtidige organisation.  
 
Fakultetsledelsen ønsker, at mødet medvirker til at forberede processen ved at drøfte 
et forslag om at nedsætte en intern udredningsgruppe, som dels vil have til opgave at 
deltage i drøftelsen af Arts’ høringssvar på universitetsledelsens udspil den 15. au-
gust, dels at udrede mulighederne i og konsekvenserne af at bevare eller ændre den 
nuværende institutstruktur. På mødet drøftes et udkast  til  kommissorium for ud-
redningsgruppens arbejde. Institutter og centre mv. tænkes efter mødet at blive bedt 
om at indstille medlemmer af gruppen. 
 
Oplæggene på mødet  
Fokus på mødet vil være den fremtidige institutorganisering og dens konsekvenser  
for alle dele af fakultetets liv, dvs. uddannelse, forskning, fakultetsniveauet, økonomi, 
medinddragelse samt trivsel og samarbejde. Oplægsholderne er blevet bedt om at fo-
kusere på de overordnede fakultetsfælles udfordringer og muligheder, som følger af 
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de forskellige valgmuligheder ved en fortsættelse hhv. ændring af den nuværende in-
stitutorganisering. De administrative aspekter af den fremtidige organisering inddra-
ges i lyset af diskussionen af institutstruktur, men vil ikke på dette møde blive præ-
senteret med et selvstændigt oplæg. Dette valg er på ingen måde truffet for at nedtone 
betydningen af at få løst udfordringerne på det administrative område, men udeluk-
kende for at holde fokus på spørgsmålet om fakultetets indre organisering. Af forsla-
get til kommissorium for udredningsgruppen fremgår det, at administrationsdimen-
sionen tænkes inddraget i overvejelserne over, hvorvidt vi skal ændre på antallet af 
institutter. 
 
Mødets form 
Da mødet først og fremmest har til formål at identificere de centrale muligheder og 
udfordringer i institutorganiseringsspørgsmålet og kvalificere processen og ikke skal 
munde ud i et oplæg til beslutning, vil der være hovedvægt på fælles ple-
numdiskussioner kombineret med diskussioner i mindre fora. 
 
Deltagerkreds 
For at sikre så bred en repræsentation som muligt på såvel fakultets- som institut- og 
centerniveau er flg. indbudt: 
 
• Fakultetsledelsen 
• Akademisk Råd 
• FSU 
• Institut- og centerfora 
 
For at sikre forbindelsen til den administrative streng deltager derudover: 
• Funktionschefer fra administrationscenter Arts 
 
I øvrigt deltager: 
• Dekansekretariatet 


