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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

1. Diagnosen – ekspertgruppens og analysepanelets 

2. Uni- og fakultetsledelsens forslag 

3. ARTS-strukturens historik 

4. Hvilke principper og målsætninger bør vi have? 

5. 2-3 scenarier for udviklingsprocessen 

6. Bemærkninger til Kommisoriet 

OVERSIGT 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 1. DIAGNOSEN – EXP OG ANALYSEPANEL 

- Expertgruppen 

- Centralisering og standardisering 

- Manglende indflydelse og medejerskab til beslutninger og mål 

- Savn af meningsfulde enheder eller fællesskaber 

- Analysepanelet tilføjer kritik af 

- en uhensigtsmæssig og top-tung ledelseskultur og – praksis 

- Manglende respekt for den mangfoldighed og forskellighed, som karakteriserer Aarhus 

Universitet opgavemæssigt, fagligt og geografisk, og som rejser krav om en organisering, 

som respekterer lokal forskellighed og medejerskab, samtidig med at den har 

universitetets helhed for øje. 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular ANALYSEPANELET OM INSTITUTTER 

 

”Man bør genoverveje strukturen i forhold til de institutter, som medarbejderne ikke beskriver 

som meningsfulde enheder. Dette skal ske i tæt dialog mellem dekan og de involverede 

institutter”  

”man bør respektere universitetets forskellighed ved at etablere fleksible former for 

institutionelt handlerum, der tilgodeser geografiske og opgavemæssige særkender. Alle 

institutter behøver ikke være ens og styres på samme måde”. 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular ANALYSEPANELETS ANBEFALINGER 

”- at justere organisationen, så der skabes enheder, der opfattes som meningsfulde af 

medarbejdere, studerende og ledelse” 

- at sigte imod en forandring, som afspejler universitetets mangfoldighed af opgaver, faglige 

fællesskaber og tværgående netværk 

- at forankre den organisatoriske forandring lokalt (og med lokalt medejerskab), så der sikres 

mangfoldighed, medejerskab og enhedsfølelse” 

”…i det omfang institutstrukturen skal genovervejes, bør de lokale medarbejdere og 

institutledere få afgørende indflydelse herpå og medejerskab hertil. Ligeledes kan det forhold 
at det næppe er muligt at vende tilbage til en struktur med helt små institutter give anledning 

til overvejelser, om meningsfulde enheder måske snarere må etableres i underliggende 

strukturer og tværgående netværk.” 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

Særligt om studienævn: 

”Under hensyntagen til, at studienævnene er en af de studerendes vigtigste kanaler for 

indflydelse kunne man overveje, om studerende på nogle uddannelsesretninger kan gives 

bedre muligheder for at øve indflydelse, evt. i form af flere studienævn eller en anden 

underliggende studienævnsstruktur.” 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

- Ledelsesdelegering og nærvær: 

- Etablering af ledelsesteams (samarbejdende om strategi- og 

beslutning) 

- Uddelegering af ansvar og ansættelse til institut-niveau (og afd.) 

- Institutterne er de bærende økonomiske enheder 

- Fakultetsledelsen beslutter principper for økonomisk uddeling til og 

solidaritet mellem institutterne 

 

UNIVERSITETSLEDELSENS 
BESLUTNINGSFORSLAG 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

- Medinddragelse 

- Inddragelse tidligere i beslutningsprocesserne 

- Mere rum for inddragelse af Akademisk Råd + Institut-fora + stud 
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For at få punktopstilling  

på teksten  

(flere niveauer findes),  

brug ‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Ændr 2. linje i overskriften  

til AU Passata Light 

”Et eftersyn af institutstrukturen på alle fakulteter med det formål at sikre en hensigtsmæssig 

institutorganisering, der understøtter faglighed og samarbejde. Studienævnsstrukturen 

inddrages i eftersynet bl.a. med henblik på at styrke de studerendes indflydelse. Dekanerne 

bliver ansvarlige for eftersynet på deres fakultet, som skal være afsluttet ved udgangen af 

2014” 

Eftersynet skal være ”bredt inddragende”, ”gives fornøden tid” og tage hensyn til 

”igangværende processer som APV-opfølgning og det økonomiske grundlag” 

IUP: ”Mulighederne for at understøtte IUP’s særlige faglige og organisatoriske behov indenfor 

fakultet og for at styrke instituttets eksterne profilering skal udredes og så vidt muligt 

tilgodeses.” 

UNI-LEDELSE OM INSTITUTSTRUKTUREN 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular ARTS EFTERSYN AF INSTITUTSTRUKTUREN 

”nedsættelse af intern udredningsgruppe, som dels har til opgave at deltage i drøftelsen af 

Arts’ høringssvar på universitetsledelsens udspil den 15. august, dels at udrede mulighederne i 

og konsekvenserne af at bevare eller ændre den nuværende institutstruktur.” 

- To scenarier 

- 1. Fastholdelse af den nuværende organisering 

- 2. Ændring af den nuværende organisering 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

DEN NUVÆRENDE ORGANISERING – 
HISTORIK (INST, UFU, FP) 

 2011-pakken; en fastlagt dogme-model: 

 Stor-institutter orienteret imod tværfagligt samarbejde og effektiv opgaveløsning (og uden 

afdelinger) 

 UFU-enheder som underorganisationer af stor-studienævn 

 Forskningsprogrammer tænkt som interdisciplinære 3-5årige projektorganisationer 

 

 2011-resultatet: 

 3 stor-institutter som følge af ”mudret” forløb 

 UFU-enheder som delvist kongruente med tidligere institut-studienævn 

 Forskningsprogrammer mellem faglig forsvarsform og tværfaglig projektorganisering 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular APV 2013-OPFØLGNINGEN 

 Handlingsplaner for Fak og institutter: 

 Styrkelse af 4.niveau-ledelsen (UFU, FP, FUP) 

 Etablering af afdelingsstruktur 

 Arbejde på administrativ understøttelse af FUP 

 Evaluering og evt. forlængelse af FP i 2015 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular KONKLUDERENDE PÅ HISTORIK 

 Meget dynamisk situation: 

 Afdelinger og afdelingsledere lige implementeret 

 FUP-systemet under udvikling 

 FP-systemet står til evaluering/justering i 2015 

 

 Hvem skriver historien? 

 Fordi historien har været orienteret imod standardisering og isomorfi opleves den også 

meget forskellig på det tre institutter (nok især IUP); disse lokal-historier og –behov bør 

også indgå i overvejelserne! 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 

MÅL OG KRITERIER FOR ARBEJDET MED 
FORANDRINGER 

 Meningsfulde og velfungerende faglige (og tværfaglige) enheder 

 Forskningsmæssigt 

 Studier og uddannelse 

 Dynamik og udvikling 

 

 Organisatorisk og økonomisk velledede enheder 

 Medindflydelse og medejerskab 

 Administrativ styrke og understøttelse indadtil og udadtil 

 Økonomisk robusthed 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular 2-3 ARTS-SCENARIER 

1. Scenarium: bevarelse af de nuværende formelle organisatoriske 

strukturer 

2. Scenarium: mere eller mindre omfattende forandringer inden for den 

nuværende institut-struktur (fra dogme til pluralistisk model) 

1. Afdelingsstruktur videreudvikles (eller der tænkes forskellige interne modeller for IUP og 

8000) 

2. Studienævnsstruktur forandres 

3. Forskningsprogram-struktur og –indhold gentænkes (eller tværfaglighed gives andre 

instittutioner) 

3. Scenarium: Forandring af institut-strukturen på ARTS 

1. Indeholder en lang række scenarier 
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Overskrift én linje 

Bold eller Regular INPUT TIL KOMMISSORIUM 

 Skarphed og pluralitet mht. formulering af ”kernefunktioner” herunder faglige, 

uddannelsesmæssige og administrative behov og målsætninger (kommer nemt til at 

fokusere på ting der er blevet klemt) 

 Fleksibilitet mht. at tænke den organisatoriske og ledelsesmæssige realisering af mål og 

behov (indenfor og på tværs af enheder; fx IUP og 8000C eller imellem institutter) 

 Udviklingsmæssigt proportionalitetsprincip (investering af arbejde og energi skal stå mål 

med forventede resultater) 

 Institutmæssig robusthed – økonomisk og administrativt 

 Den rette tid: Hvad ved vi og hvad ved vi ikke nu? Om 3 år? Hvornår kan vi evaluere den 

nuværende struktur og ændringer? 
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En videnskabsmand er en mand, der ved noget om noget,  

som resten af verden er uvidende om, og er uvidende  

om det, som hele verden ved. 

  

ALBERT EINSTEIN 
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