
Høringssvar 

I forbindelse med muligheden for indspil til Arts’ Eftersyn vil vi gerne på vegne af de ph.d.-
studerende i forskningsprogrammet Den Antikke Verden tilkendegive vores store tilfredshed med 
forskningsprogrammet, som vi håber fortsætter på trods af de kommende Arts ændringer. 

For os som ph.d.-studerende har forskningsprogrammet givet vores arbejde på Aarhus Universitet 
en ekstra dimension, idet vi her har haft mulighed for at indgå aktivt i et forskningsnetværk på lige 
fod med de VIP-ansatte og på tværs af fagligheder. I forskningsprogrammet Den Antikke Verden har 
vi som ph.d.-studerende følt os integrerede, idet vi har haft mulighed for at deltage i 
forskningsprogrammets aktiviteter på alle niveauer. Der har været ph.d.-studerende med i de 
skiftende styregrupper, der planlægger semesterets faglige program og aktiviteter. Desuden er vi 
blevet opfordret til at komme med input og forslag, som har kunnet forme forskningsprogrammet, 
så vi har gavn af det i forhold til vores individuelle projekter og fagligheder.  

Det udvidede fagmiljø har ligeledes betydet, at vi har fået flere nære ph.d.-kollegaer. Som ph.d.-
studerende på et af de mindre fag på Aarhus Universitet er det en stor gevinst, idet der til tider kun 
er få – eller ingen – ph.d.-kollegaer fra samme fag. Dette har såvel en faglig som en social relevans. 
De ph.d.-studerende i Den Antikke Verden har haft en fast månedlig frokostaftale igennem det sidste 
semester, og flere tværfaglige projekter har taget form inden for disse rammer. Som et eksempel på 
et ph.d.-initiativ, der er udsprunget af forskningsprogrammet, kan et seminar om ’Secrecy in 
Antiquity’ nævnes. Dette seminar har desuden ledt til udarbejdelsen af en tværfaglig antologi, der er 
optaget i Aarhus Universitetsforlags serie Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity med støtte fra 
AUFF.    

Vi håber, vores tilkendegivelse vil blive noteret i forbindelse med Arts’ Eftersyn og de ændringer, det 
vil medføre. 

 

På vegne af de ph.d.-studerende i Den Antikke Verden, 

Eva Mortensen & Sine Grove Saxkjær 

 

 

Ph.d.-studerende tilknyttet forskningsprogrammet: 

Lærke Maria Andersen Funder (Klassisk Arkæologi), Eva Mortensen (Klassisk Arkæologi), Sine Grove 
Saxkjær (Klassisk Arkæologi), Signe Krag (Klassisk Arkæologi), Nicola Daumann (Klassisk Arkæologi), 
Sanne Hoffmann (Klassisk Arkæologi), Maria Louise Munkholt Christensen (Kirkehistorie og Praktisk 
Teologi), Søren Sindberg Jensen (Religionsvidenskab) og Erin J. Wright (Gammel og Ny Testamente). 



Hans J. Lundager Jensen, IKS, Religionsvidenskab og Teologi, 2015-09-17 

Om institutstrukturen på Arts: Forslag til organisering 
 

I IKS-nyhedsbrev 29 aug. 2014 formuleres udgangspunktet for, eller rammerne omkring, en ny drøftelse af 
institutstrukturen på Arts således: 

Den primære dagsorden for diskussionerne er om vi skal fastholde de nuværende institutter, lave flere institut-
ter eller udvikle de nuværende institutter yderligere med ændret interne forhold. Det er udgangspunktet for 
diskussionen, men principielt kan alt diskuteres. 

Mit indlæg her er kun relevant i betragtning af den sidste sætning: “principielt kan alt diskuteres” ‒ for mit 
forslag består hverken i en fastholdelse af de nuværende institutter, oprettelse af flere institutter eller 
yderligere udvikling af de nuværende institutter. Mit forslag består derimod i at ophæve institutterne 
overhovedet, dvs. at gøre Arts-fakultetet til ét institut. En forudsætning herfor er formodentlig at udskille 
det tidligere DPU fra Arts og give det status af en selvstændig organisation. 

Forslaget er mit personlige; det tegner ikke flertallets opfattelse på den afdeling, jeg tilhører, Religionsvi-
denskab. 

Historisk baggrund for den nuværende institutstruktur 
I dec. 2010-jan. 2011 arbejdede en ‘task force’, et udvalg nedsat af Mette Thunø i dec. 2010-jan. 2011, med 
mulige institutstrukturer for det nye fakultet Arts/Kulturvidenskabeligt fakultet der skulle omfatte de hidti-
dige områder Det Humanistiske Fakultet, DPU og Det Teologiske Fakultet (jeg var medlem af dette udvalg). 
Kommissoriet for udvalget fastlagde at der skulle foreslås en struktur på mellem fire og otte institutter. 
Arbejdet i udvalget viste at det ikke var muligt at foreslå en meningsfuld opdeling af DPU. Udvalget kunne 
ikke foreslå i alt to eller tre institutter da dette ville falde uden for kommissoriet. Udvalget arbejdede med 
flere modeller, herunder dels med en model over fem kulturvidenskabelige ‘anskuelsesparadigmer’, dels 
forskellige varianter af fordelinger af eksisterende fag ud fra uddannelseshensyn. Et gennemgående pro-
blem, i hvert fald for mig at se, var at den mest indlysende og mindst kunstige organisation burde tage ud-
gangspunkt i de eksisterende uddannelser, og at det ikke var muligt med en i sidste ende overbevisende 
opdeling af faglighederne i mere omfattende enheder, trods kvaliteterne i forslaget om ‘anskuelsespara-
digmer’. Faglighederne på humaniora og teologi er så forbundet på kryds og tværs i henseende til empiriske 
områder, metoder, teorier og uddannelsespraktiske hensyn at enhver grænsedragning vil være arbitrær. 
Det er muligt at argumenterer for fællesskaber imellem stort set alle fagligheder på de gamle humanistiske 
og teologiske fakulteter. Omvendt vil enhver opdeling arbitrært afskære andre, lige så relevante fællesska-
ber. 

Dekan Mette Thunø valgte som bekendt den nuværende model med kun tre institutter (på trods af kom-
missoriet). Jeg formoder at dette valg må have være begrundet i vanskeligheden ved en meningsfuld opde-
ling af DPU i et antal mindre institutter der ville være sammenlignelige med andre mindre kulturvidenska-
belige institutter. Da DPU dermed ikke kunne opdeles, men ville blive etableret som et institut, tilsagde et 
hensyn til fakultetets interne balance, at de øvrige institutter skulle matche det tidligere DPU omtrent i 
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størrelse; derfor endte det med, at resten blev fordelt i de to nuværende institutter. Dermed blev der etab-
leret to lag ledelse på Arts: fakultet og institutter. 

Den nuværende institutstruktur med afdelinger 
Nogle af problemerne er ikke begrundet specielt i den nuværende institutstruktur, men i den ‘faglige om-
stillingsproces’ generelt. Et af formålene blev angivet at være at fremme samarbejde på tværs af eksiste-
rende faglige og institutionelle grænser. Men dette hensyn har forekommet mange ansatte overflødigt da 
tværgående og udadvendte samarbejder af mange slags allerede eksisterede inden for de rammer der eksi-
sterede tidligere. Heri skal man nok se en erfaring om at samarbejde lader sig etablere uanset institutionel-
le rammer og også evt. på trods af disse. Tilsvarende er det min personlige oplevelse at omstillingsproces-
sen generelt og den nuværende institutstruktur specielt ikke har haft afgørende indflydelse på arbejdet 
med undervisning og forskning; i dén forstand gælder også princippet, at ‘Life finds its way’. Undervisning 
og forskning kan trives med eller evt. imod institutionelle strukturer. Omvendt er det formodentlig ikke den 
hidtidige erfaring med de nuværende institutopdelinger at de specielt fremmer, eller specielt forhindrer, 
samarbejder i forhold til den tidligere organisering. 

I forhold til den tidligere institutstruktur har den nuværende ordning for mig at se nogle fordele. Fx  virker 
det fornuftigt at flytte en mængde studienævnsanliggender til et overordnet nævn. Imidlertid er den rele-
vante institutionelle enhed for de fleste VIP’er ikke instituttet, men de afdelinger som nu er etableret. Til-
syneladende var det oprindeligt et eksplicit krav at der ikke blev oprettet afdelinger (skønt det under pro-
cessen var uklart, hvem præcist det var der havde nedlagt forbud imod afdelinger1). Under alle omstæn-
digheder er afdelingerne blevet genindført, generelt omkring enkelte eller nærtbeslægtede uddannelser. 
Dette tiltag har mange VIP’er, også jeg, hilst meget velkommen. Afdelingerne er rationelle som primær 
organisationsenhed, dels fordi de fleste er uundværlige som funktionelle fællesskaber omkring uddannel-
ser, dels fordi de er begrundet i faglig specialisering og dannelsen af selvstændige forskningsfelter. Mod-
standen imod afdelinger virkede ekstra irrationel da et andet princip for organiseringen af Arts netop skulle 
være hovedvægten på uddannelser, da dette under alle omstændigheder er hovedkilden til fakultetets 
indtægter. Derfor blev det de lokale uddannelsesledere der blev VIP’ernes umiddelbare ledere med MUS-
ansvar etc. Denne del af organiseringen af Arts var og er jeg enig i. Men med genindførelsen af afdelingerne 
har Arts fået tre lag: fakultet, institutter, afdelinger. Dette var formentlig imod intentionen i omstillingspro-
cessen. 

Som det nok er rationelt, at en stor del af studienævnsfunktionerne ikke placeres på afdelingsniveau, men 
på et højere niveau, er det også efter min mening fornuftigt at økonomien generelt ikke ligger på afdelings-
niveau. Ud over de administrative problemer forbundet hermed vil det også være vanskeligere med en 
‘solidarisk’ overflytning af midler imellem dele der har stor og mindre stor STÅ-optjening. Men med den 

1 I et interview i Univers # 14, 22.11., 2011, s. 3 med Lauritz Holm Nielsen hed det: “(…) og så vil han gerne aflive en 
myte om, at de faglige miljøer ikke må organisere sig i mindre afdelinger, hvor det måske er nemmere at skabe en 
faglig identitet.– Det har jeg aldrig sagt. Men jeg har bedt alle om at tænke nyt og ikke som udgangspunkt bare fort-
sætte i de gamle afdelinger, forklarer han.” ‒ I den forbindelse med arbejdet i ovennævnte Task Force var det i hvert 
fald mit indtryk at det var et indiskutabelt krav at der ikke måtte være afdelinger, og at dette var en afgørende præmis 
for dannelsen af institutter. Det var derimod ikke muligt dengang for mig at få en forklaring på hvorfor der ikke måtte 
være afdelinger, hverken i form af en principiel argumentation eller, ikke en gang, i form af fx anekdotiske skrækek-
sempler. 
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nuværende ordning med de to store institutter (fraset DPU/IUP), er det ikke indlysende hvorfor økonomien 
ikke lige så godt eller bedre ville kunne samles ét sted, nemlig i én fælles administration for Arts. 

Forslag til en nyordning 
Eftersom det er DPU’s indplacering under Arts der har medført den nuværende opdeling af fagområder i to 
store institutter, og ikke primært interne faglige hensyn der har tilsagt at dette skulle være den mest oplag-
te organisering, bør diskussionen om en ændret struktur begynde med det egentlige problem: Sammen-
lægningen af Humaniora og Teologi med DPU. Jeg foreslår derfor, at DPU udskilles og får en særskilt status, 
fx som ‘skole’, gerne associeret med Arts, men uden virkning for den indre organisering af Arts.2 Det vil 
frigøre overvejelserne om organiseringen af resten af Arts fra hensyn til ‘balance’ og lign. 

Da den relevante enhed for flertallet af VIP’er af er afdelingerne, da afdelinger erfaringsmæssigt ikke nød-
vendigvis forhindrer tværgående samarbejde, da der ikke er indlysende overbevisende faglige kriterier 
hverken for den nuværende institutopdeling eller for nogen anden opdeling, da forvaltningen af økonomi 
og af studienævnsanliggende mest hensigtsmæssigt foregår på et plan over afdelingerne, og det er hen-
sigtsmæssigt med kun to ledelseslag, ikke tre, på fakultetet, foreslår jeg derfor at Arts organiseres som ét 
institut, dvs. at dekan og prodekaner samtidig varetager funktionerne som institutledelse. 

Jeg har ikke forslag til konsekvenserne af et sådan organisering hvad angår fx antallet af studienævn eller 
organiseringen af forskningen i fx programmer og enheder. Men hvad forskningsorganiseringen angår, kan 
man forestille sig to niveauer: forskningsinitiativer etableret dels på afdelingsniveau, dels på fakultetsni-
veau; med den nuværende terminologi kunne disse være hhv. forskningsenheder og forskningsprogram-
mer. En stor del af forskningen kan formentlig mest hensigtsmæssigt organiseres med udgangspunkt i afde-
lingerne (hvor den i forvejen af naturlige grunde hører hjemme). Man kan her forestille sig at det mange 
steder kan være en fordel med afdelingsledelser, dvs. at afdelingslederen suppleres med en slags ‘vicele-
der’ og at de to kan fordele uddannelses- og forskningsledelse imellem sig (bl.a. for at give afdelingslederne 
lidt tid også til forskning og undervisning). Men der vil givetvis også være brug for forskningsinitiativer på 
tværs af og overgribende i forhold til afdelingerne med henblik på store bevillinger til grundforskningsbevil-
linger, EU-bevillinger osv. Sådanne initiativer kan organiseres på fakultetsniveau i form af forskningspro-
grammer under ledelse af en forskningsprodekan. At hele Arts var ét institut, ville formentlig ikke gøre den-
ne type initiativer mindre fremkommelige. 

2 Jf. Vedtægt for Aarhus Universitet, : ”§ 8. Ved et hovedområde kan oprettes skoler, som organisatorisk er placeret på 
institutniveau, og hvis hovedopgave er undervisning og udvikling. Hver skole ledes af en skolechef eller direktør.” 
(http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse%2C-administration/01/01-02-vedtaegt-for-aarhus-
universitet/ ) 
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Jens Seeberg   

En alternativ model, som langt hen ad vejen følger de samme principper, ville være at 

'normalisere' institutstørrelsen ved at operere med et Fakultetsniveau, Arts, med tilknyttet DPU-

skole, og instittutter som i størrelse og organisering ligger tæt på de nuværende afdelinger. Med 

en tilsvarende decentralisering af økonomisk ansvar, koblet til en transparent udligningsordening 

mellem store og små fag (et skattesystem), ville de ny institutledelser i en sådan struktur 

kombinere økonomisk ledelse og personaleansvar med faglig identitet både for uddannelse og 

forskning; Fakultetet ville være et organiserende niveau hvad angår rammer og fælles politik-

udvikling, og med undersøttelse af servicefunktioner der ikke er fagligt specifikke, e.g. Study 

Centre Arts. Forskerskoler ville placeres på institutniveau eller på tværs af samarbejdende 

institutter/fag, og med mulighed for nationale samarbejder på tværs af universiteterne.  

Jens Seeberg (Antropologi) 

 

http://disqus.com/embed/comments/?base=default&disqus_version=37740af8&f=aukom&t_u=http%3A%2F%2Fmedarbejdere.au.dk%2Fhoved-omraader%2Far%2Fartsproces%2Findlaeg%2Fartikel%2Fom-institutstrukturen-paa-arts-forslag-til-organisering%2F&t_d=Oph%C3%A6v%20institutterne%20og%20g%C3%B8r%20Arts-fakultetet%20til%20%C3%A9t%20institut&t_t=Oph%C3%A6v%20institutterne%20og%20g%C3%B8r%20Arts-fakultetet%20til%20%C3%A9t%20institut&t_c=3222265&s_o=default


Høringssvar til institutorganisering på vegne af fagområdet Klassiske Studier 

 

Indledningsvist vil Klassiske Studier gerne påskønne ledelsens klare udmeldinger om fleksibilitet 

og mangfoldighed i organiseringen på de enkelte institutter og fakulteter. På baggrund af denne 

udmelding samt erfaringsgrundlaget fra den nuværende struktur vil vi foreslå, at Klassiske Studier 

bliver en selvstændig afdeling med egen afdelingsleder. 

 

Fagene Klassisk Arkæologi og Klassisk Filologi har siden 2011 været lagt sammen som Klassiske 

Studier og været del af en større UFU med Historie. Vores udgangspunkt for forslaget om en 

selvstændig afdeling er, at Klassiske Studier med en egen afdelingsleder, som også er en del af det 

kommende ledelseslag og studienævn, vil kunne styrke uddannelses- og forskningsmiljøet 

betydeligt samt mindske arbejdsbyrderne for de ansatte.  

  

Klassiske Studier indbefatter 5 uddannelser, hvilket har gjort det svært for den nuværende 

uddannelsesleder (fra Historie) at varetage det betydelige ledelsesansvar, der ligger i at stå for den 

faglige udvikling inden for det klassiske område. Derfor har de to tidligere fagledere ageret som en 

slags skyggeuddannelsesledere. De har reelt udført det arbejde, som de udførte inden 

strukturændringerne, dog med den forskel, at de ikke har været en del af de direkte 

beslutningsprocesser og har været koblet af den officielle informationsstrøm. Formelt har de to 

skyggeuddannelsesledere naturligvis intet ansvar for uddannelserne. Ligeledes har fagområdet på en 

lang række områder været tvunget til selvorganisering og holdt uformelle planlægningsmøder uden 

reel beslutningskompetence eller placering i den nuværende struktur.  

 

Situationen er uholdbar for såvel undervisere som studerende, og vi foreslår derfor, at der oprettes 

en afdeling for Klassiske Studier. Det vil formindske mødeaktiviteten betragteligt og gøre 

beslutningsprocesserne enklere og klarere. Det vil samtidig være med til bedre at sikre den 

fremtidige udvikling af fagområdet, som p.t. lider under et betydeligt ledelsesunderskud på daglig 

basis. 

 

Ressourcer ved Klassiske Studier 

Vi mener, at Klassiske Studier på trods af et relativt lille antal fastansatte har så mange ressourcer, 

at det kan retfærdiggøre en egen afdeling.  

 

Uddannelsesområdet 

 Vi har i alt fem forskellige uddannelser (Klassisk arkæologi, Klassisk filologi, Latin, Græsk 

og Oldstidskundskab).  

 Vi udbyder et HUM-fag, som gennem årene har været en stor succes. 

 Vi har sammen med Det Danske Institut i Rom en årligt tilbagevendende sommerskole i 

Rom.  

 Vi indgår i et samarbejde om uddannelsesudgravning og antikkursus med Det Danske 

Institut i Athen. 

 Vi udbyder et internationalt kursus på kandidatniveau i samarbejde med universitetet i 

Hamborg. 

 Der er indledt samarbejde med Københavns Universitet om nyt sidefag i latin. 

 Gennem samlingerne på Antikmuseet tilbyder vi differentieret og enestående undervisning 

ikke blot til studerende ved Klassiske Studier, men også til andre fagområder.  

 



Vi har dog også nogle udfordringer i forhold til studiemiljøet, hvilket tydeliggøres i den seneste 

Studiemiljørapport. Det er vores klare opfattelse, at vi gennem styrkelse af Klassiske Studiers 

organisatoriske identitet i en egen afdeling vil have større muligheder for at løse de problemer, som 

de studerende peger på omkring studiemiljøet. 

 

Det skal også nævnes, at vi har en stor udfordring med hensyn til bemandingssituationen på 

Klassisk Filologi, hvor der i flere år kun har været to ansatte, en lektor og en adjunkt.  

 

Forskningsområdet 

Vi har på trods af det begrænsede antal fastansatte haft stor succes med forskningsansøgninger, 

således at der p.t. er flere større eksternt finansierede forskningsprojekter. Der er derfor tilknyttet en 

stor gruppe af tidsbegrænsede stillinger til miljøet, hvilket kræver en meget mere tydelig ledelse end 

den, vi har oplevet i de senere år.  

 

Det skal i denne sammenhæng desuden understreges, at Forskningsprogrammet Den antikke 

verden: tradition og innovation har været en meget positiv dimension af den nuværende struktur, og 

Klassiske Studier har et stort ønske om at bevare programmet fremover. Forskningsprogrammet har 

vist sig at skabe ideelle rammer for interdisciplinære og tværgående forskningssamarbejder for 

såvel fastansatte som ph.d.-studerende og postdocs. 

 

Antikmuseet 

Siden flytningen af fagmiljøet til Nobelparken har det været en udfordring at få Antikmuseet bedre 

integreret i miljøet. Det en udfordring, som slet ikke er blevet taget op af den nuværende ledelse. 

Det er nødvendigt at gentænke den nuværende situation for at sikre en bedre udnyttelse af museets 

ressourcer. Et undervisningslokale i museet kunne for eksempel betyde, at mere undervisning kunne 

foregå i direkte relation til samlingerne, og det ville facilitere, at studerende og undervisere kunne 

bruge museet mere. Udpegningen af en afdelingsleder på Klassiske Studier vil dels sikre en bedre 

sammenhængskraft mellem fagområde og museum, dels udgøre en aktiv part i den fremtidige 

udvikling af Antikmuseet. 

 

 

 

På vegne af fagmiljøet Klassiske Studier 

 

Trine Arlund Hass - George Hinge - Troels Myrup Kristensen - Vinnie Nørskov - Birte Poulsen 
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Høringssvar angående eftersyn af Artsfakultetets interne organisering 

Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund takker for høringen angående insti-
tutstruktur mv., som er udsendt af fakultetsledelsen 22. august 2014 i forlængelse af 
stormødet 18. august 2014. 
 
Studienævnet har diskuteret emnet på sit møde 10. september 2014. Diskussionen 
resulterede i dette forslag: 
 
Studienævnet mener, at det frem for at ændre institut- og/eller studienævnsstruktu-
ren er vigtigere at få en nærmere regulering af UFUerne. Der er behov for, at UFUer-
ne mere konsistent udfylder funktionen som et lokalt og fagnært organ, hvor stude-
rende og VIP mødes for at diskutere faglige forhold og træffe beslutning om dem. 
Derfor bør UFUerne have et klart og ensartet arbejdsgrundlag med beskrivelse af 
UFUets arbejdsopgaver og klare regler for, hvilke beslutninger UFUer kan træffe. Der 
er desuden behov for at rammesætte valg af UFU-medlemmerne og for at beskrive 
deres rettigheder og pligter i forhold til UFUerne. Inkluderet i dette er også en sikring 
af små fags interesserepræsentation i forhold til store fag i samme UFU. Der bør kort 
sagt være en form for standardforretningsorden ligesom til studienævnet. 
 
Studienævnet foreslår, at denne standardforretningsorden besluttes af institutledel-
sen efter indstilling af forslag fra studienævnet.  
 
 
På vegne af studienævnet 
 
Venlig hilsen 
 
 
Carsten Sestoft 
studienævnssekretær 



Instituteftersyn Artsproces  

Høringssvar fra lærerforsamlingen på Historie   

Institutorganisering 

Vi mener, at den nuværende institutorganisering er fornuftig, og at forbedringer skal ske ved 
justeringer i institutternes interne organisering. Vi ønsker afdelingerne styrket som 
omdrejningspunktet for den faglige identitet, herunder et substantielt selvstændigt budget til faglige, 
undervisningsmæssige og sociale tiltag, som afdelingslederne får ansvaret for. Vi bakker op om 
IKS-studienævnets høringssvar mht. at UFUerne mere konsistent udfylder funktionen som et lokalt 
og fagnært organ, hvor studerende og VIP mødes for at diskutere faglige forhold og træffe 
beslutning om dem. 

Afdelingsorganisering 

Vi mener, at Afdeling for Historie og Klassisk Studier bør deles i en afdeling for historie og en 
afdeling for klassiske studier. Asymmetrien mellem et meget stort fag og to små fag, gør 
konstruktionen problematisk. Faglige og undervisningsmæssige samarbejder vil kunne foregå som 
nu, selvom afdelingen deles.  

Forskningsprogrammer 

Vi finder, at det nuværende fokus på forskningssamarbejde og forskningsudvikling er positivt, men 
at organiseringen i forskningsprogrammer fungerer problematisk på en række måder. Det drejer sig 
ikke kun om, at vi på Historie bruger mange ressourcer på ledelse og på forskningsprogramledelse 
(3 medarbejdere er FP-ledere), og heller ikke bare om, at forskningsprogrammerne lægger beslag på 
ret betydelige økonomiske ressourcer. Det drejer sig også om selve strukturen i 
forskningsprogrammerne der – i det mindste i de tværfaglige, tematisk orienterede 
programformater, der er udviklet omkring historie – risikerer at ’lukke sig’ både fagligt og 
organisatorisk om sig selv, frem for at fungere som katalysatorer for virkelige forskningsmæssige – 
enkelt- eller tværfaglige – nyskabelser. Erfaringerne fra flere forskningsprogrammer er, at det er i 
de mindre forskningsenheder, at den egentlige udvikling sker. Samtidig har den separate 
forskningsledelsesstreng, der løber fra institutleder gennem forskningsudvalg og 
forskningsprogramledere skabt en opsplitning mellem forsknings- og uddannelsesaktiviteter, der 
ikke er hensigtsmæssig, og det er uklart hvilken rolle forskningsudvalget skal spille i den nye 
institutstruktur, hvor afdelingslederne indgår i institutledelsen og skaber forbindelse mellem 
afdelinger og institut. Det er vores ønske, at forskningsorganiseringen i højere grad får en form, der 
integrerer den i afdelingsstrukturen og fremmer forskningsfællesskaber og -initiativer ’fra neden’, 
såvel inden for afdelingen som på tværs af afdelings-, institut- og fakultetsgrænser. Det er ligeledes 
vores ønske at der skabes et klart organisatorisk hierarki mellem afdelingsleder og 
forskningskoordinator, således at organisationen fremstår så tydelig som mulig med så få 
forskellige kommunikationskanaler som muligt.  



Vi vil derfor foreslå, at midler til forskningsorganisering lægges i en pulje, der administreres 
afdelingsvis af en VIP-forskningskoordinator, og som kan ansøges af medarbejdere til udvikling af 
midlertidige forskningsrelaterede projekter, det være sig enkeltstående konferencer, 
konferencerækker, udvikling af netværk/forskningsprojektansøgninger eller egentlige 
forskningsenheder med en længere funktionstid på fx 3 år. Mens disse projekter skal have en ansat 
fra den pågældende afdeling som hovedansøger, må de (meget) gerne være tværfaglige og gå på 
tværs af afdelinger, institutter og universitetet, dog således at aktiviteterne stadig først og fremmest 
har karakter af AU-interne forskningssamarbejder, mens der stadig må søges eksterne midler til 
fortrinsvis AU-eksterne forskningssamarbejder.  

Med forslaget gør vi op med ideen om at alle medarbejdere skal være organiseret i et 
forskningsprogram, samtidig med at det tydeliggøres at det er via forskningssamarbejder og 
forskningsorganisering at der opnås økonomisk støtte til forskningsaktiviteter. 
Forskningsorganisering skulle gerne ses som et gode og attraktivt for den enkelte forsker at deltage 
i. Vi ser ligeledes den foreslåede model som en mulig løsning på et ønske om både at (gen)skabe en 
større kobling mellem undervisning og forskning, samt give mulighed for både et fag-fagligt 
forskningsfokus, som de nuværende tværfaglige forskningsprogrammer har tydeliggjort behovet 
for, samt bevare de mindre og fleksible tværfaglige forskningsenheder, som der ligeledes er god 
erfaring med.  

Her skal det bemærkes, at den afdelingsvise organisering af forskningsøkonomien kan få den effekt, 
at forskningen lukker sig om afdelingerne og modvirker tværfaglighed. Det ønsker vi ikke. En 
løsning kunne være at løfte nogle af midlerne op på institutniveau og fordele dem ved en tværfaglig 
forskningskoordinator eller et udvalg. Et problem ved denne løsning er dog den overlappende 
beslutningsmyndighed, som kunne medføre kassetænkning. Man kunne derfor også vælge at 
evaluere den afdelingsbaserede ordning efter 1 år med specifik fokus på de tværfaglige projekters 
vilkår, for at se, om der er et reelt problem. Uanset hvilken model man vælger, er det væsentligt at 
tværfaglige forskningssamarbejder ikke hindres af den fremtidige forskningsorganisering. 

Ph.d.-området 

Lærergruppen på historie mener, at organiseringen af ph.d.-uddannelsen er hensigtsmæssig, og at 
den derfor ikke bør lægges ind under forskningsprogramlederne. 

Administration 

Med det udgangspunkt, at en specialiseret administration fastholdes, ønsker vi en administration der 
ser mere synlig for de ansatte, deltager regelmæssigt i møder med fagmiljøerne, og som har større 
indsigt i faglige og studieordningsmæssige spørgsmål (og gives tid til at erhverve sig denne indsigt). 
Det skal være mere synligt/klart, hvem man skal henvende sig til med forskellige administrative 
problemer. 

CUDIM 



Historikerne finder at CUDIM med hensyn til de funktioner, som ikke har med støttecenteret at 
gøre, er en problematisk konstruktion. De didaktiske kompetencer, som findes på CUDIM, bruges i 
det store hele ikke, fordi de ligger for lagt væk fra de fagdidaktiske kompetencer, der er behov for 
på historie. Vi ønsker derfor, at der overføres midler fra CUDIM  til afdelingerne, således at 
afdelingerne selv tilføres midler til at udvikle fagdidaktiske kompetencer og ressourcer på 
afdelingen, ressourcer som vi nu køber eksternt. 

 

På lærerforsamlingens vegne 

Afdelingsleder Claus Møller Jørgensen 

 



På opfordring skal jeg for en ordens skyld skrive, at skilsmissen mellem Historie og Klassiske Studier 

er foreslået I fuld enighed. Dog er det også sådan, at hvis Klassiske Studier bliver tvunget til at vælge 

en partner, ja, så vil vi klart vælge at være I afdeling med Historie. 

-mvh Birte Poulsen (Klassiske Studier) 
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Fælles høringssvar fra Afdeling for Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund 

Vi er meget positive over for etableringen af en afdelingsstruktur med afdelingsleder, sådan som 
den er blevet indført i de nyeste tilpasninger af strukturen. Mange af de problemstillinger, der har 
været nævnt igennem omstruktureringsprocessen, vil blive løst igennem denne struktur, både i 
relation til kommunikation imellem de forskellige ledelsesniveauer og i relation til den enkelte 
afdeling. Afdelingen er den relevante enhed for flertallet af VIP’er af gode, faglige grunde og 
erfaringsmæssigt har vi også opfattet afdelingsstrukturen som en stor hjælp i forhold til tværgående 
samarbejde. Afdelingerne er rationelle som primære organisationsenheder, dels fordi de fleste er 
uundværlige som funktionelle fællesskaber omkring uddannelser, dels fordi de er begrundet i 
dannelsen af selvstændige forskningsfelter. I det følgende er der oplistet nogle overvejelser om 
fremtidig organisering. Her har vi taget udgangspunkt i vores støtte til en afdelingsstruktur. 

Institutstruktur 

• Det anerkendes, at den nuværende struktur med tre institutter til dels skyldes en arbitrær 
inddeling. Faglighederne i de tre tidligere fakulteter kan i sagens natur forbindes på mange 
forskellige måder i forhold til metoder, teorier, empiriske områder og uddannelsespraktiske 
hensyn. Det er muligt at argumentere for fællesskaber imellem stort set alle fagligheder på 
de gamle humanistiske og teologiske fakulteter. Med dette in mente er vores overvejelser: 
 

• Den nuværende institutstruktur vil med den aktuelle afdelingsstruktur fungere som brugbar 
ramme for organisering af såvel uddannelser som forskning. Dette bygger vi på, at 
institutstrukturerne har været igennem en vanskelig start, men at man nu er i gang med at 
finde løsninger på de problemer, som er opstået. IKS er derfor en ramme, som vi også kan se 
os selv inden for i fremtiden.  
 

• Vi støtter, at en stor del af studienævnsfunktionerne som i den nuværende model placeres på 
institutniveau. 
 

• Og at økonomien heller ikke generelt skal ligge på afdelingsniveau i forhold til de 
overordnede rammer. Ud over de administrative problemer forbundet hermed vil det også 
være vanskeligere med en overflytning af midler imellem dele, der har stor og mindre STÅ-
optjening.  
 

• I forhold til økonomien har vi ved afdelingen diskuteret spørgsmålet om, hvilket niveau 
dette bedst ledes fra i forhold til institutniveau over for fakultetsniveau. Denne diskussion er 
primært aktuelt, hvis man tager en større re-organisering af institutterne op. Vi kan generelt 
se en god mening i at fortsætte den nuværende økonomiske model. 
 

• I forhold til administrativ understøttelse er vi positive over for de ændringer, der har været 
og som har givet os et velfungerende lokalt sekretariat, og vi er også tilfredse med 
institutsekretariatets understøttelse af de forskellige funktioner. Angående IT-support, så er 
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der et ønske om, at der tilknyttes IT-personale som kender til forholdene på de enkelte 
afdelinger. Det er ikke nødvendigt med en IT-supporter siddende på afdeling/institut, men 
man kunne overveje at have en IT-supporter med ”træffetid” i bygningerne og dermed også 
løbende tilser kvaliteten af it-materialet. 
 

• Dette betyder ikke, at der ikke skal og kan ske forandringer i den overordnede struktur. Her 
kunne man f.eks. overveje muligheden for at oprette selvstændige skoler (Schools) for at 
imødekomme ønsker, der måtte være for en særlig organisering f.eks. for det tidligere DPU. 
Derudover skal man løbende overveje, hvordan instituttet fungerer både som ramme for 
afdelingerne og som forbindelsesled til øvrige ledelsesniveauer. 
 

Forskningsprogrammer og enheder: 

I forhold til spørgsmålet om organisering af forskningsprogrammerne er det tydeligt, at der er 
forskelle i den måde de forskellige programmer har organiseret sig og også i synet på, hvorvidt 
programmerne har virket som en konstruktiv ramme eller ej. I dette høringssvar vil vi gerne 
fokusere på den fremtidige organisering og har derfor ikke medtaget diskussionen af hvordan 
forskningsprogrammerne generelt, og heller ikke specifikt det religionsvidenskabelige 
forskningsprogram, har fungeret. Generelt skal det kort nævnes, at enhedsniveauet har fungeret 
godt, mens det har været mere vanskeligt at bruge rammerne inden for de nuværende 
forskningsprogrammer, som et konstruktivt grundlag for samarbejde på tværs af enhederne.  

• Religionsvidenskab i Aarhus har et betydeligt internationalt renomme, som ikke mindst 
skyldes den meget brede faglige fundering hos kollegerne. Ud over specifikke faglige tiltag 
knyttet til enkeltområder inden for religionsvidenskaben har vi altid haft et månedligt 
fællesseminar. Dette har bidraget til, at alle er bredt orienteret i de forskellige dimensioner af 
religionsvidenskaben. 
 

• Det er derfor centralt for religionsvidenskab fortsat at have en ramme omkring den 
forpligtende forskningsdrøftelse knyttet til både forskning og uddannelse. Dertil kommer 
behovet for, at ph.d.-studerende bliver en del af et bredt forskningsmiljø og at de problemer, 
der har været med at give ph.d.-studerende en bedre tilknytning til et fagmiljø, kan løses. 
 

• Afdelingslederen får mulighed for at blive sekunderet af en forskningskoordinator. Denne 
forskningskoordinator kan evt. hentes fra gruppen af enhedskoordinatorer, men kan også 
være en anden efter aftale i lærergruppen. Generelt kunne gruppen af enhedskoordinatorer 
bruges som ressource til planlægning af aktiviteter. Dette ville være med til at sikre den 
nødvendige kontakt mellem de forskellige forskere ved det religionsfaglige miljø. 
 

• Koordinering af de fælles forskningsaktiviteter med vægt på samarbejdet mellem enheder og 
program og i forhold til miljøer, som det kunne være relevante for det religionsfaglige miljø 
at samarbejde med. 



Overvejelser om organisering af ph.d.-området i lyset af ARTS-
eftersynet  
 
Ph.d.-området nævnes i flere sammenhænge som et af de steder, der for alvor er kommet i 
klemme i den nye organisering, fordi området er berørt af snitfladeproblematikker både på 
institutniveau og mellem fakultet og institut. Nedenstående overvejelser om fordele og 
ulemper dels ved den nuværende organisering, dels ved en alternativ organisering koblet til 
de nye afdelinger sker på baggrund af vores erfaringer som ph.d.-programledere på IKS. 
 
Den nuværende struktur, hvor forskerskolen er organiseret i 8 ph.d.-programmer har en 
række fordele og ulemper. Vi ser det som en fordel at ph.d.-skolen er organiseret i et 
overskueligt antal programmer, fordi det muliggør samarbejde mellem ph.d.-programlederne 
på fakultetsniveau. Dette sikrer dels en nogenlunde ensartet opfattelse af hvad en ph.d.-
uddannelse er på tværs af fakultetet og muliggør en ensartethed i politikker for 
halvårsevalueringer, midtvejssamtaler og kvalitetssikring generelt. Desuden skabes mulighed 
for gensidig inspiration og erfaringsudveksling på tværs af institutgrænser omkring hvordan 
man skaber en god ph.d.-uddannelse. De nuværende programmer har også en tilstrækkelig 
størrelse til at der kan etableres interne programkurser med faglig bredde og fagligt-sociale 
arrangementer med tilstrækkelig volumen. Ligeledes rummer de enkelte programmer også 
tværfaglige muligheder som vil kræve øget koordinering at realisere med mindre 
programstørrelser. Ledelsen af de enkelte ph.d.-programmer i en fakultetsstreng ser vi 
desuden som en fordel for de ph.d.-studerende, der derved har en stærkere repræsentant 
blandt senior VIP på afdelingen både i det daglige og i eventuelle konfliktsituationer.   
Udnyttelsen af alle disse fordele kræver imidlertid tid og ressourcer, som i et vist omfang har 
manglet i den hidtidige struktur og det forandringspres som den administrative sektion har 
været underlagt. 

En række af de mulige fordele ved den nuværende organisering er således ikke 
realiseret i øjeblikket, fordi organisationen er tidskrævende og ikke har haft tilstrækkelige 
ressourcer administrativt og i forhold til VIP-arbejdstimer. Der bruges i den nuværende 
organisering meget VIP-tid på administration og der bruges mange ressourcer på at 
koordinere og samarbejde med flere forskellige afdelingsledere og en endnu større gruppe af 
forskningsprogramledere. Andre ulemper er indbygget i organiseringen. Organiseringen af de 
ph.d.-studerende i tværfaglige ph.d.-programmer trækker dem væk fra det faglige 
forskningsmiljø og de i forvejen mange tilknytningspunkter, man har som ph.d.-studerende, 
er øget fordi der både er et tilhørsforhold til et ph.d.-program, til et forskningsprogram og 
måske til en mere specifik faglig og undervisningsmæssig enhed. Fra ph.d.-
programledersynspunkt er det vanskeligt at være lige synlig i alle de faglige miljøer, idet 
samarbejdet næsten uundgåeligt vil være lettest i ens eget faglige miljø. Igen er det 
tidskrævende at etablere samarbejdsrelationer og tilstrækkeligt kendskab til de ph.d.-
studerende i to nye faglige miljøer ud over ens eget ’hjemsted’. I samme boldgade er det 
vanskeligt at repræsentere alle fagmiljøerne i et ph.d.-program i de nationale samarbejder 
(som for manges vedkommende endda er nødlidende og fordrer genopbygningsarbejde).  
 
 



En alternativ organisering kunne være etablering af en ph.d.-koordinatorfunktion under hver 
afdelingsleder. En faglig ph.d.-koordinator på hver afdeling kan kombineres med at en række 
af de administrative opgaver flyttes fra ph.d.-programlederen til en ph.d.-administrator på 
institutniveau, der også kan stå for koordineringen mellem ph.d.-koordinatorerne på det 
enkelte institut. Det nuværende samarbejde mellem programledere på fakultetsniveau vil 
naturligt flytte ned på institutniveau for gøre antallet af personer der skal mødes overskueligt.  
 Fordelene ved denne organisering vil for os at se være en mere umiddelbar 
kobling af de ph.d.-studerende til det faglige miljø. Samtidig vil opgaven som ph.d.-
koordinator være væsentlig mere overskuelig end den nuværende ph.d.-
programlederfunktion og vil i højere grad kunne kombineres med at koordinatoren samtidig 
varetager undervisning på afdelingen. Ph.d.-uddannelsen ville i højere grad blive et 
afdelingsanliggende og –ansvar, hvorved der lettere på afdelingsniveau kunne udarbejdes en 
plan for hvilke kurser der fast skulle tilbydes de ph.d.-studerende med hvilke mellemrum og i 
samarbejde med hvem (institutinternt, fakultetsinternt, nationalt eller internationalt). Alt 
dette ville også opfordre til større medejerskab og ansvarsfølelse i forhold til ph.d.-
uddannelsen i de enkelte fagmiljøer.  Organisering af ph.d.-området under de enkelte 
afdelinger, ville skabe en klarere ansvarsfordeling mellem afdeling og ph.d.-koordinator. Vi 
forestiller os personaleansvar for de ph.d.-studerende placeret hos afdelingslederen sammen 
med det øvrige personaleansvar og det faglige ansvar for ph.d.-uddannelsens indhold (kurser 
etc) placeret hos koordinatoren, men det centrale er at ansvarsfordelingen bliver diskuteret 
og beskrevet. Samtidig er bevarelsen af koordinatorfunktionen og en selvstændig 
organisering af ph.d.-området helt essentiel i forhold til at sikre at de ph.d.-studerende, som 
en særlig personalegruppe med specielle forhold og interesser, har deres egen 
interesserepræsentant bland senior VIP.  
 Ulemperne ved en organisering på institutniveau vil være at der gives køb på de 
fordele der kan opnås ved en organisering i programmer, der kan samarbejde på 
fakultetsniveau på tværs af institutter. Prisen for en tættere kobling til de faglige miljøer i 
afdelingerne og en deraf følgende øget organisering af ph.d.-området på institutniveau er at 
fakultetsorganiseringen bliver sværere. Det vil nødvendiggøre en gentænkning af proceduren 
for bedømmelse og tildeling af stipendier. Og den mulighed for erfaringsudveksling, 
kvalitetssikring og gennemsigtighed på tværs af faglige miljøer og på tværs af fakultetet som 
ligger i den nuværende organisering skal sikres aktivt via et eller to årlige møder for alle 
fakultetets ph.d.-koordinatorer. 
 
Ph.d.-udvalget udgør en særlig problemstilling. I den nuværende organisation har manglende 
ramme for samarbejde mellem ph.d.-udvalget og ph.d.-programlederne været problematisk 
og bør sikres fremadrettet (uanset hvilken form for organisering af ph.d.-området man 
vælger). En mulighed vil være at sikre repræsentation af ph.d.-koordinatorerne fra hvert 
institut ved at give en af dem observatørstatus i ph.d.-udvalget. En anden mulighed vil være at 
åbne for at ph.d.-koordinatorerne også kan vælges til ph.d.-udvalget.  
  
Endelig er der forholdet mellem forskningsorganisering og ledelse af forskeruddannelse. Da 
det er to forskelligartede opgaver, med forskelligt fokus (hhv. forskningsorganisering / 
forskningssamarbejde og forskeruddannelse) og med forskellig grad af stabilitet 
(forskningssamarbejder skifter med en frekvens, der ikke nødvendigvis rummer 
færdiggørelse af de tilknyttede ph.d.-projekter, og har en tværfaglig karakter, der ikke 
nødvendigvis favner alle ph.d.-studerende på en afdeling) vil en sammenlægning af de to 



funktioner være uheldig. Også fordi den gevinst der ligger i at ph.d.-koordinatorfunktionen 
kan varetages samtidig med at pågældende VIP fortsat har plads i timeregnskabet til at 
undervise, vil forsvinde hvis opgaven samles på en person. Og fordi den klare struktur og 
ansvarsfordeling der skabes med afdelingslederen som overordnet ift. organisering af 
forskning og ph.d.-uddannelse, vil være i fare for at forsvinde, hvis varetagelsen af ph.d.-
uddannelsen lægges sammen med forskningsorganisering og –strategi. Mens 
forskningsorganiseringen i den ene eller den anden form stadig bør rumme tværfaglige 
elementer, vil en gevinst ved kobling af ph.d.-uddannelsen til afdelingen netop være en 
tættere kobling til dennes faglige miljø, som vanskelig kan varetages i et forskningsprogram – 
forudsat at forskningsorganisering ikke ønskes helt identisk med afdelingen. 
 
Afslutningsvis vil vi bemærke følgende generelle forhold: 

1. at bevarelsen eller reorganiseringen af ph.d.-programmerne naturligvis er relateret til 
andre valg i Arts-processen, så som forskningsprogrammernes fremtid, 
afdelingsledernes portefølje og graden af administrativ understøttelse på institut- hhv. 
fakultets-niveau.  

2. at forslaget om etablering af en ph.d.-koordinatorfunktion på afdelingsniveau kan 
tænkes sammen med et forslag om at erstatte forskningsorganiseringen i 
forskningsprogrammer med en forskningskoordinator - fremsat af 
medarbejdergruppen på historie. Hver afdeling ville således under afdelingslederen 
have en forskningskoordinator og en ph.d.-koordinator. 

3. at der sandsynligvis er forskelle mellem institutterne som bør tages i betragtning, også 
i forhold til hvordan ph.d.-uddannelsen organiseres. Ovenstående betragtninger 
grunder sig som nævnt i erfaringerne med ph.d.-programmerne på IKS og bør derfor 
kombineres med bidrag fra IÆK og IUP.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Martijn van Beek, Morten Raffnsøe-Møller og Nina Koefoed 
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Jeg synes, at al snakken om en styrkelse af afdelingerne har et blind spot. Virkeligheden på ARTS er, at 

der ved siden af afdelinger er et væld af netværk, projektgrupper, centre og tvær-fakultære strategiske 

udviklings grupper mm. 

Jeg savner en klar arbejds- og mandat deling omkring disse ""elementer" i strukturen, og i 

udgangspunktet finder jeg afdelingerne for snævne og konservative til at håndtere nogle af de visioner, 

man turde håbe på i udviklingen af nye forskningsprojekter og områder. 

Der mangler også en klar vision på ARTS omkring strategisk forskning. Man sovser snakken ind i tanker 

om kernefaglighed og tværfaglighed. Men i virkelighedens verden handler det om vilje til samarbejde 

med forskere (og andre partnere) uanset om de sidder på samme gang eller i en bygning i den anden 

ende af parken. 

Det er også tankevækkende, at der ikke afsat ressurser til en reel konstruktiv dialog med de 

institutioner, myndigheder og virksomheder, som kunne og burde ansætte vore kandidater og ph.d. 

Igen, det er en opgave som afdelingerne ikke kan løfte; så mit råd er: Lad være med at gøre 

afdelingerne alt for selvstændige og selvkørende. De er typisk bagudskuende og ikke visionære. Styrk 

derfor visse områder af Institutternes opgaver og definer meget mere præcist opgaverne for de tre pro-

dekaner. 
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Høringssvar angående eftersyn af Artsfakultetets interne organisering  

 
Afdelingen for Globale Studier (Arabisk og Islam, Brasilianske Studier, Kinastudier, 
Japanstudier og Sydasienstudier) ved Institut for Kultur og Samfund takker for høringen 
angående institutstruktur mv., som er udsendt af fakultetsledelsen 22. august 2014 i 
forlængelse af stormødet 18. august 2014.  
Afdelingen har diskuteret emnet på flere interne møder og diskussionen resulterede i 
følgende kommentarer:  
 

1) Administrationen er faldet på plads ift. professionalisering af fællesadministrationen 

og af lokale TAP. Vi vil blot anbefale en fastere rutine omkring regelmæssige møder 

ikke kun på afdelingslederniveau men også på VIP-medarbejderniveau for at lette 

kommunikationen vedrørende specifikke opgaver. Dog mangler vi på vores afdeling 

kompetent TAP-støtte til de mange udenlandske midlertidige medarbejdere og deres 

særlige behov, som p.t. belaster VIP’er tids- og ressourcemæssigt.   

2) Forskningsprogrammer eller –enheder ser vi som vigtige for at fremme 

forskningssynlighed og intern forskningssparring. Centralt er dog, at de er fleksible 

med en levetid på ca. 3 år, samt med en tværfaglighed, der krydser afdelings-, 

institut- og fakultetsgrænser. 

3) Ph.d. studerende skal bedømmes i og tilknyttes til det relevante fagmiljø. 

Tværfaglige projekter skal sikres ved at de bliver bedømt som sådanne og ikke som 

monofaglige projekter. 

4) Institutstrukturen ønskes bibeholdt med de nye afdelinger på IKS, hvor instituttet 

som overordnet struktur danner rammen for at institutlederen kan sikre tværfaglighed 

og koordinering afdelingerne imellem. Blandt disse koordineringsopgaver er for 

eksempel økonomi, Ph.d.-uddannelsen, tværfaglige – ofte engelsksprogede – 

kandidatuddannelser, osv. ikke mindst i lyset af de seneste udmeldinger om 

dimensionering. Samtidig skal institutlederen repræsentere afdelingerne samlet i 

fakultetsledelsen. 

5) Studerendes muligheder for at tage kurser på tværs af fag og uddannelser er 

stadig væk alt for indskrænket på trods af, at denne mobilitet var et af de vigtigste 

formål ved strukturændringen. Her ønskes der en nedbrydning af de faktorer, der 

forhindrer, at de studerende kan træffe et meningsfuldt valg blandt fagudbud, som 

ikke nødvendigvis ligger på eget studieområde.  

6) Afdelingen støtter studienævnets forslag for et styrket UFU med 

beslutningskompetence, hvor de studerendes indflydelse sikres ved en fastere 

struktur omkring kommunikation mellem fagudvalg, eventuelle fredagsbarer, UFU 

repræsentanter, studienævnsrepræsentanter, studievejledere og alle studerende. 

7) Fagliggørelse af beslutninger efter princippet: dem, der bliver berørt af og har fagligt 

indsigt i forhold til de pågældende beslutninger, skal inddrages: For eksempel ift. 

strategiske indkøbsbeslutninger ved AU biblioteket, Cudim initiativer og 

IT/kommunikation såsom hjemmesiders indhold og formuleringer. 

8) Dekanatet bør have den primære funktion at repræsentere fagenes vigtighed og 

interesser med gennemslagskraft internt i rektoratet og eksternt oftest også i dialog 

med dekaner på landsplan i forhold til at påvirke ministeriet. Dekanatet skal have to 

prodekaner, der repræsenterer hvert af de to tværgående bånd på 

universitetsniveau. 

9) Cudim bør indlejres i Campus Aarhus af IUP, hvor vi har den centrale faglighed ift. 

pædagogisk udvikling vedrørende universitetsundervisning. 



10) Vi ser mange udviklingsmuligheder på tværs af afdelinger på IKS, på tværs af 

institutskel og fakultetsgrænser – dette bør i langt højere grad fremmes i 

universitetets tværgående bånd ved at fokusere på at nedbryde administrative, 

ministerielle og andre barriere for udviklingen af fællesuddannelser, blandt andet 

inspireret af en større mangfoldighed af tværgående forskningsprojekter. Desuden 

bør der ydes støtte til tværfaglige forskningsnetværker, der krydser afdelings-, 

institut- og fakultetsgrænser. 

 
På vegne af Afdeling for Globale Studier 
Med venlig hilsen, 
Anemone Platz 
(Afdelingsleder) 
 
 

 
Anemone Platz, PhD 
Lektor (Japanstudier) 
Afdelingsleder 
Institut for Kultur og Samfund 
Aarhus Universitet 
Jens Chr. Skous Vej 7 
Byg. 1465/328 
8000 Aarhus C 

 



Høringssvar om organisering af ph.d.-området ifm. instituteftersyn 

Ph.d.-stipendiater i Historie ved CAS/IKS, 29. september 2014 

 

Ph.d.-uddannelsen som helhed 

- Som ph.d.-studerende ønsker vi generelt større kontinuitet og gennemskuelighed i opbygningen og 
ansvarsfordelingen i forbindelse med vores ph.d.-uddannelser.   

- Som en gruppe ansatte med særlige vilkår finder vi et stort behov for en ph.d.-specifik ’repræsentation’ i 
en evt. ny struktur for ph.d.-uddannelsen, hvilket f.eks. kunne indebære oprettelsen af en rolle som ph.d.-
koordinator, som gives hovedansvar for ph.d.-området uden at skulle balancere dette med et potentielt 
modstridende ansvar såsom ledelse af forskningsprogram(mer). 

- Vi ønsker en styrket faglig integration i de lokale forskningsmiljøer, hovedsageligt forstået som et mere 
nært samarbejde med grupper af etablerede forskere. Dette kan både ske i forskningsprogrammer og 
lignende fora. Samtidig må et uafhængigt fokus på ph.d.-uddannelse opretholdes.  

- Vi finder behov for at styrke muligheden for, at vi som ph.d.-studerende aktivt kan bidrage til 
organiseringen af aktiviteter (seminarer, konferencer, kurser, osv.), hvilket er nødvendigt for at udvikle 
essentielle fag- og emnespecifikke kompetencer og dermed ideelt set burde indgå som elementer i vores 
individuelle ph.d.-uddannelsesforløb.  

 

Ph.d.-programmer og forskningsprogrammer 

Et væsentligt, fordelagtigt element ved de nuværende ph.d.-programmer har i vores oplevelse været 
tilstedeværelsen af en dedikeret programleder, som kan ’stå vagt’ om de ph.d.-studerende og som sådan 
varetager de ph.d.-studerendes interesser med både faglig indsigt og en vis grad af uafhængighed. I en 
ændret struktur ser vi en risiko for at udvande denne værdifulde funktion både formelt og praktisk. En 
ph.d.-programleder kan f.eks. med store fordele for de ph.d.-studerende oprette nødvendige og 
tilbagevendende kurser uafhængigt at forskningsprogrammerne, bl.a. af mere tværfaglig karakter. 

Selvom vi ønsker at styrke de ph.d.-studerendes integration i de lokale forskningsmiljøer ser vi en betydelig 
risiko for, at forskningsprogrammerne – eller disses ledelse – ikke i tilstrækkelig grad vil kunne varetage 
ansvaret for løbende at udbyde og arrangere generelle ph.d.-kurser semester efter semester, f.eks. af 
metodisk og teoretisk karakter, da et sådant ansvar let vil kunne komme i konflikt med behovet for at 
anvende ressourcer på andre aktiviteter af større umiddelbar interesse for de medansvarlige VIP’er. 

Samtidig kan forskningsprogrammernes eklektiske forskningsfokus tænkeligt bidrage til at tegne et mindre 
ensartet og konsistent billede af ph.d.-uddannelserne ved CAS/IKS end for nuværende. Programmerne har 
en ’fleksibilitet’, som kan rumme både fordele og ulemper som ramme om ph.d.-uddannelsen, men er fra 
vores perspektiv ikke velegnede til alene at sikre stabilitet og konsistens i denne uddannelse. Et evt. ansvar 
for at udbyde mere generelle kurser under/i forskningsprogrammerne vil derimod medføre en 



ressourcetung koordinering eller endda en form for ad hoc overbygning mellem de forskellige 
forskningsprogrammer, hvor ph.d.-studerende med ensartede fagtraditioner måtte have tilknytning. Dette 
kan således tænkes at medføre en yderligere ’udlicitering’ af kurser af generel (f.eks. pædagogisk) karakter 
til miljøer uden indsigt i de relevante fagtraditioner, hvilket vi i forvejen anser som uhensigtsmæssigt.    

Vi mener dog naturligvis, at de lokale forskningsmiljøer (forskningsprogrammer el. lign.) med fordel kan 
danne ramme om fag- og emnespecifikke kurser/seminarer af stor interesse for især ph.d.-studerende, som 
derfor også kan inddrages yderligere i planlægningen af disse. Vi ønsker derfor en afklaring af 
forskningsprogrammernes formelle kompetencer i denne henseende, såfremt disse bevares. 

Vi mener desuden, at de ph.d.-studerende i praktisk forstand må gives bedre mulighed for at præsentere 
og modtage feedback på egne forskningsprojekter i de lokale miljøer, f.eks. i regi af 
forskningsprogrammerne. Vi finder i denne forbindelse især behov for at styrke integrationen af enkelte 
ph.d.-projekter eller grupper deraf, som kan forekomme ’skæve’ ift. forskningsprogrammernes 
(forudgående) valg af hovedtematikker. 

Om underskriverne: Vi er som gruppe repræsenteret (gennem primær eller sekundær tilknytning) i 
størstedelen af de ti forskningsprogrammer ved CAS. Vi er med én undtagelse tilknyttet ph.d.-programmet i 
Historie, Arkæologi og Klassiske Studier under Graduate School, Arts.   

Christina Lysbjerg Mogensen, repræsentant i Ph.d.-udvalget, Arts 

Kristine Dyrmann 

Niels Nyegaard 

Astrid Elkjær Sørensen 

Sjamme van de Voort 

Marie Bønløkke Missuno 

Anne Engelst Nørgaard 

Rosanna Farbøl 

Anette Larner 

Rasmus Skovgaard Jakobsen 

Søren Friis, repræsentant i Ph.d.-udvalget, Arts (tilknyttet ph.d.-programmet AIOR) 

  



FORSLAG TIL REORGANISERING AF 
FORSKNINGSPROGRAMSTRUKTUREN 
28.09.2014 | LEKTOR BO KRISTIAN HOLM 

 

Baggrund 

Med etableringen af en afdelingsstruktur er en stor del af ønsket om faglig synlig og strukturel 

underbygning blevet imødekommet.  Endnu mangler forskningsdelen at bliver justeret tilsvarende, så 

den bliver i stand til 1) at fortsætte de mange vellykkede eksempler på tværfagligt samarbejde, 2) at 

varetage ph.d.-studerendes behov for faglig forankring og 3) uddannelsernes ønske om 

uddannelsesnære forskningsdiskussioner. 

Reorganisering 

Det forekommer mig at disse tre ønsker kunne imødekommes gennem en reorganisering af 

forskningsprogrammerne. Jeg forestiller mig, som også andre har gjort sig til fortalere for, at man af 

hensyn til den fagnære forskning og varetagelsen af ph.d.-forankringen knyttede en 

forskningskoordinator til de eksisterende afdelinger til erstatning for de nuværende 

forskningsprogramledere. I erkendelsen af at forskningsprogrammer er forskelligt organiserede, nogle 

har forskningsenheder, andre har ikke, kunne man operere med forskningsenheder af forskellige 

størrelse. Således kunne man forestille sig at eksisterende velfungerende forskningsprogrammer 

fortsatte som store forskningsenheder under den nye struktur og med tilsvarende økonomi (se 

nedenfor). 

Økonomimodel 

Erfaringen fra mit eget fagområde viser, at forskningsenhederne dér er den mest dynamiske enhed, 

hvor forskningsprogrammets væsentligste funktion har været fordeling af midler. 

Denne ikke uvæsentlige side af forskningsorganiseringen kunne løses ved, at økonomisiden blev lagt 

under forskningskoordinatoren, der ud fra en åben politik fordelte midlerne til forskningsenhederne, der 

hver havde en forskningskoordinator, sådan som det allerede nu mange steder er tilfældet. 

Ville man finde et formålstjenligt med en generel nøgle for fordeling af forskningsmidler kunne man 

forestille sig en model, hvor hvert forskningskoordinatorområde blev tildelt et basisbeløb samt et 

yderlige fast tillæg, hvis der i afdelingen var indlejret tværfaglige forskningsenheder. Derudover kunne 

det resterende beløb fordeles ud fra antallet af deltagere. Dette forekommer mig at gøre den 

økonomiske side transparent og på samme tid tilgodese såvel de tværfaglige forskningssamarbejder 

som den fagnære forskning. 

Ansvar for fagnære forskningsseminarer 

Forskningskoordinatoren kunne have det overordnede ansvar for at sikre fagnære forskningsseminarer, 

bl.a. af hensyn til ph.d.-studerende. Disse seminarer kunne da netop finde sted på forskellige niveauer 

alt efter, hvor det lokalt giver bedst mening. 

Forskningskoordinatoren kan for effektivt at fungere som forbindelsesled mellem institut og 

medarbejdere, inddrage koordinatorerne for forskningsenheder/-”programmer” som sparingspartnere i 

udmøntningen af afdelingens forskningsstrategi, og selv indgå som medlem af instituttets 

forskningsudvalg. 
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Bo Kristian Holm, Lektor og koordinator for forskningsenheden "Reformatorisk Teologi og 

Konfessionskultur. 

 



Indspil til institutorganisering på Arts 
Fra studenterrepræsentanterne i UFU’en på Historie og klassiske studier 

 

Som led i den igangsatte diskussion om institutorganisering, vil vi, som studerende på 

Historie og Klassiske Studier, benytte lejligheden til at udtrykke vores ønske om at vores 

nuværende UFU-struktur ændres, hvorved vi splittes op i to separate UFU’er – én for 

Klassiske Studier og én for Historie. 

 Dette ønske bunder i, at de to fagligheder for det første har to meget forskellige 

størrelser; Klassiske Studier består af to mindre fag, mens Historie er det største fag på Arts. 

Konsekvensen er, at vi oplever ret forskellige problematikker og ønsker i tilknytning til vore 

forskellige fagligheder, og derfor kan det ofte være en udfordring at finde mening med, at vi 

skal afholde fælles UFU-møder. Endvidere har de to (eller tre) fag, rent fagligt, ikke meget 

tilfælles. Ej heller er der noget naturligt interessefællesskab. Derfor er det både svært og 

tidskrævende for alle parter at skulle sætte sig ind i hinandens fag og  fagnære diskussioner. 

Ydermere medfører den nuværende organisering nogle gange, at Klassiske Studier bliver 

”mast” af Historie, som størrelsesmæssigt fylder meget mere  - det er svært at pakke to 

fagligheder ind i én dagsorden. 

  Ydermere forekommer det os oggså, at den nuværende struktur 

også skaber problemer for vores repræsentation i Studienævnet. Både Klassiske Studier og 

Historie deler én studienævnsrepræsentant, som har til opgave at tale begge fagligheders sag. 

Det er både svært og energitungt, når fagene er forskellige og derfor har forskellige behov og 

udfordringer. Det kræver i forvejen en umådeligt stor mængde frivilligt arbejde og 

engagement for studenterrepræsentanten, når denne skal passe såvel sine studier som sine 

forpligtelser i Studienævnet. Såfremt vedkommende også skal sætte sig ind i studieordninger, 

studiemiljø  mv. på et fag, der i høj grad afviger fra sit eget, pålægges denne en endnu større 

byrde. Vores ønske er derfor også, at en splittelse af UFU’et naturligvis også medfører, at 

begge fagligheder får hver deres studenterrepræsentant i Studienævnet, således vi kan 

komme repræsentationsproblematikken til livs.  

 I øjeblikket er blot syv af de i alt ni ledige pladser til studerende udfyldt i 

Studienævnet, hvorfor vi mener, at det ikke er urimeligt for os at gøre krav på én af disse. 

Sammensætningen af vor UFU er ulogisk og skaber, efter vores mening, mere skade end gavn, 

hvorfor vi håber, at I vil efterleve vores ønske. 

 

Med venlig hilsen  

Studenterrepræsentanterne i UFU’en for Historie og Klassiske Studier (Kirstine Pedersen, 

Louise Skovholm Bøgh, Eva Iversen og Espen Krogh) 



Forslag til organisering
Dette er et forslag til organisering inden for rammerne af den nuværende institutstruktur. 
Min baggrund er erfaringer som forskningsprogramleder i tværdisciplinært forskningsprogram (Den Antikke Verden), som 
omfatter forskere fra klassisk arkæologi, klassisk filologi, teologi og religionsvidenskab. Dette forskningsprogram har fungeret efter 
den oprindelige hensigt og har skabt et meget kreativt forskningsmiljø, som også inkluderer mange PhD‐studerende.
Det følgende bygger på den grundholdning, at den kommende organisering skal have plads til et selvstændigt fokus på 
forskningen. 
Jeg skitserer to modeller: Den ene er den nuværende, den anden er en model, hvor forskningen i højere grad organiseres inden 
for afdelingernes rammer. Jeg er efter mange overvejelser selv tilhænger af den model, hvor forskningen organiseres med 
udgangspunkt i afdelingerne, hvis denne model praktiseres med stor fleksibilitet og med et særligt fokus på og en særlig 
understøttelse af det tværdisciplinære . I den afdelingsbaserede model skal afdelingslederne have det overordnede ansvar for 
afdelingerne, men der skal udpeges forskningsledere, der i samarbejde med afdelingslederne skal have ansvaret på afdelingens 
forskning – ikke mindst i forhold til de forskningsenheder, der inkluderer forskere fra andre afdelinger.
Det faglige ansvar for PhD‐uddannelsen skal placeres på instituttet. Forskningslederne skal være ansvarlig for PhD‐uddannelsens 
faglige indhold i form af kursusudbud ol. Konkrete kurser skal organiseres af afdelinger og forskningsenheder. De PhD‐studerende 
skal fysisk og fagligt være tilknyttet afdelingerne og forskningsenhederne (PhD‐studerende skal muligvis ikke have muligheden for 
at stå uden for en forskningsenhed). Administrationen af forskeruddannelsen kan ske enten på fakultetsniveau eller bedre på 
institutniveau. I begge tilfælde skal sekretariaterne have mandskab til at stå for den administrative del af PhD‐uddannelsen. 

Med venlig hilsen
Anders‐Christian Jacobsen
IKS, teologi



Nuværende model: Forskningsprogrammer  organiseret på tværs af 
Uafhængigt af  afdelinger

Firkant = afdeling; cirkel = forskningsprogram; trekant = forskningsenhed

Modellen blev til i en situation, hvor organiseringen ikke indeholdt monofagligt baserede afdelinger.
Modellen var designet til at styrke tværfagligheden og ville organisere forskning og undervisning i to 
forskellige strukturer. 
Problemer: Manglende faglig identitet; to parallelle organisationsstrenge, som har vanskeligt ved at 
‘kommunikere’. Forskningsprogrammerne har i mange tilfælde ikke været accepteret af 
medarbejderne, hvilket har begrænset deres mulighed for at fungere.
Styrke: Selvstændigt fokus på forskningen; stærkt fokus på tværfagligheden. Begge dele har i nogle 
tilfælde været meget produktiv, men i andre tilfælde helt uproduktiv.



Ny model: Forskningsenheder indlejret i afdelingerne. Ingen 
forskningsprogrammer.

Firkant = afdeling; cirkel = forskningsenhed; stjerne = individuel forsker.

Afdelingerne falder væk. 
Afdelingerne skal have både afdelingsleder og forskningsleder. 
Forskningsenhederne skal være dynamiske = kan opstå og forgå f.eks. i forbindelse med opnåelse af 
eksterne midler. Der bør kunne være stor forskel på forskningsenhedernes størrelse.
Alle afdelinger skal være åbne for at have forskningsenheder, der går på tværs af afdelingerne. 
Disse forskningsenheder skal have særlig støtte økonomisk og organisatorisk. 
Det skal være muligt at stå uden for forskningsenheder
Problem: Vil skabe øget tendens til monofaglighed.
Styrke: Mere entydig organisation.
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Høringssvar – Afdeling for Europastudier, Ruslandsstudier og Internationale Studier (ERIS) 

 

Institutorganisering 

Vi mener ikke, at det i nogen nær fremtid vil give mening at opsplitte Institut for Kultur of 

Samfund. I den aktuelle Arts-reformproces kan kræfterne anvendes bedre på at sikre en mere 

forenklet, transparent og funktionel organisering af fakultet og institutter. Vi vil i det følgende give 

nogle bud på, hvordan vi mener, det kan gøres. 

 

Studienævn 

Vi støtter IKS-studienævnets høringssvar (http://medarbejdere.au.dk/hoved-

omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/iks-studienaevn-regulering-af-ufuerne/ ), der lægger op til 

en bevarelse af det nuværende fælles studienævn, idet UFU’ernes opgaver, kompetencer og 

funktion samtidig skal beskrives bedre. UFU’et bør være et centralt og velfungerende organ for 

studerende og VIP’er for fagnære diskussioner og beslutninger. Vi kunne i øvrigt ønske os et 

mindre omstændeligt navn end ”uddannelsesfagudvalg”, ligesom vi gerne ser en autoriseret 

engelsk udgave af organets navn, da vore møder af hensyn til de internationale studerende på IS 

og ES holdes på engelsk. 

 

Afdelingsorganisering 

Vi tilslutter os en model, hvor de valgte medlemmer af studienævnet som hovedregel også 

fungerer som udpegede afdelingsledere. Afdelingerne skal styrkes som centrum for faglig identitet 

og udvikling, og afdelingslederne skal have klart beskrevne kompetencer, herunder et økonomisk 

råderum og en kontrol over undervisningsressourcer, der gør dem i stand til at indgå meningsfulde 

og forpligtende aftaler ved MUS og i andre sammenhænge. 

Vi er dog bekymrede for, at en for kraftig styrkelse af afdelingerne kan virke hæmmende 

på tværfaglige samarbejder i forskning og undervisning, hvad vi på en række områder havde gode 

erfaringer med i det tidligere IHO. Det er ikke mindst et problem for en lille afdeling som vores, 

som består af tre ret forskellige uddannelsesprogrammer. Vi frygter, at de beskedne muligheder 

for intern synergi og det begrænsede økonomiske vækstpotentiale på afdelingen vil virke 

hæmmende på faglig udvikling og fornyelse. Det er derfor vigtigt, at der på institutniveau skabes 

strukturer, der fremmer samarbejde på tværs af afdelingerne inden for både forskning og 

undervisning. Behovet på sidstnævnte område vil vokse, hvis økonomien bindes tættere til 

performance på de enkelte uddannelser og afdelinger. Vi skal undgå en tilbagevenden til 

modproduktiv kassetænkning på afdelingsniveau. 

 

http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/iks-studienaevn-regulering-af-ufuerne/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/iks-studienaevn-regulering-af-ufuerne/
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Forskningsprogrammer 

Vi er klar over, at forskningsprogrammerne på IKS fungerer så forskelligt, at det vanskeliggør 

generaliseringer. Vi mener dog, at den nuværende struktur er uhensigtsmæssig og unødigt 

ressourcekrævende, hvorfor forskningsorganiseringen bør gentænkes. Et vigtigt pejlemærke i 

denne gentænkning må være, at forskningsorganiseringen primært bør ske ’nedefra’, altså med 

udgangspunkt i konkrete, lokalt fremgroede forskningsfællesskaber og -initiativer. Det bør være 

frivilligt, om en VIP ønsker at deltage i et forskningsprogram eller andre forskningsenheder. 

Understøttelsen af forskningen skal knyttes stærkere til afdelingerne end nu, så den klare 

ledelsesstruktur fra institut til afdeling ikke mudres af en tværgående matrix-organisering, hvor 

forskningsprogramledere f.eks. kunne udstyres med personaleansvar over ph.d.-studerende eller 

juniorforskere. Afdeling for religionsvidenskab (http://medarbejdere.au.dk/hoved-

omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/faelles-hoeringssvar-fra-afdeling-for-religionsvidenskab-

institut-for-kultur-og-samfund/) og lærerforsamlingen på historie 

(http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/instituteftersyn-

artsproces/) har foreslået, at der til erstatning for forskningsprogramledelsen etableres 

forskningskoordinatorfunktioner på de enkelte afdelinger med midler til at understøtte mindre 

forskningsrelaterede projekter (konferencer og workshops, udvikling af netværk og projekt-

ansøgninger med videre). Vi støtter tanken, såfremt der defineres et klart hierarki mellem 

afdelingsleder og forskningskoordinator. På mindre afdelinger som ERIS vil det i øvrigt være 

nærliggende (og kasketbegrænsende) også at lade forskningskoordinatoren fungere som ph.d.-

koordinator (se nedenfor). 

En risiko ved denne model er, at der primært vil blive allokeret ressourcer til rent 

afdelingsinterne forskningsinitiativer. Til at modvirke dette og stimulere samarbejde på tværs af 

afdelingerne bør der derfor på institutniveau (og evt. også på fakultetsniveau) etableres 

substantielle ”strategiske puljer” til understøttelse af tværgående projekter af forskellig art. Der 

kan måske etableres et mindre forskningsudvalg, som i samarbejde med institutledelsen 

administrerer denne pulje. Man kan opfordre til, at AUFF-midler afsættes til formålet på fakultets- 

og institutniveau. 

 

Ph.d.-området 

Vi har på ERIS følt voksende frustration over, hvordan ph.d.-området fungerer. Afdelingens fag har 

haft meget svært ved at få adgang til fakultetets ph.d.-stipendier, hvilket efter vores bedste 

overbevisning skyldes strukturelle forhold snarere end manglende fagligt niveau hos ansøgerne fra 

vore tre fag (flere, der er blevet frasorteret i Aarhus, har fået ph.d.-stipendier ved anerkendte 

udenlandske universiteter). Det er vores oplevelse, at de eksisterende ph.d.-programmer og de 

http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/faelles-hoeringssvar-fra-afdeling-for-religionsvidenskab-institut-for-kultur-og-samfund/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/faelles-hoeringssvar-fra-afdeling-for-religionsvidenskab-institut-for-kultur-og-samfund/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/faelles-hoeringssvar-fra-afdeling-for-religionsvidenskab-institut-for-kultur-og-samfund/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/instituteftersyn-artsproces/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/instituteftersyn-artsproces/
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dertil knyttede udvalg har større forståelse for monofaglige projekter fra programmernes kernefag 

end for den type projekter, der typisk udgår fra vores internationalt anlagte områdestudier. Disse 

havner let mellem flere stole og uden adgang til bedømmere med tilstrækkeligt engagement og 

indblik i de faglige problemstillinger, vi nu engang beskæftiger os med på ERIS. 

Dertil kommer, at studerende, der har BA fra AU og fortsætter i deres grundfag på 

kandidatuddannelsen, åbenlyst har nemmere end nytilkomne på tværfaglige kandidatuddannelser 

ved at skrive gode ansøgninger i den ’Aarhus-tradition’, de selv og deres potentielle vejledere er 

socialiseret i. Her har internationale studenter uanset talent altså et objektivt handicap. 

Da tilstedeværelsen af ph.d.-studerende bidrager væsentligt til at holde et fagmiljø vitalt 

og dynamisk, opfatter vi situationen som dybt problematisk. En løsning kunne være at skille de 

tværfaglige engelsksprogede uddannelser og områdestudierne (primært fagene på ERIS og Globale 

Studier) ud som et særligt ansøgningsområde uagtet det enkelte ph.d.-projekts metodiske 

udgangspunkt (historie, antropologi, sociologi…). Man kunne også overveje at tage skridtet fuldt 

ud og reservere et antal stipendier til denne faggruppe, uanset om stipendieuddelingen fastholdes 

på fakultetsniveau eller decentraliseres til institutterne. I førstnævnte tilfælde ville 

”områdestudieprojekter” fra IÆK – f.eks. fra spansk eller engelsk – naturligt skulle behandles i 

denne gruppe. 

 Nina Koefoed har på vegne af tre tidligere forskningsprogramledere fra IKS diskuteret 

fordele og ulemper ved den nuværende organisering og ved en model, der kobler ph.d.-

organiseringen stærkere til afdelingerne (http://medarbejdere.au.dk/hoved-

omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/overvejelser-om-organisering-af-phd-omraadet-i-lyset-af-

arts-eftersynet/).  

For den enkelte ph.d.-studerende synes det afgørende, at den nuværende struktur 

forenkles, så han eller hun har en klar institutionel forankring, hvilket kunne tale for en stærkere 

tilknytning til afdelingerne. Det bør være afdelingslederen (evt. i samarbejde med afdelingens 

forsknings-/ph.d.-koordinator), som har personaleansvaret for afdelingens ph.d.-studerende.  

 For små, multifaglige afdelinger som ERIS kan det dog være vanskeligt at organisere 

tilstrækkeligt mange og tilstrækkeligt bæredygtige ph.d.-kurser til afdelingens studerende, hvilket 

taler for en bevarelse af de bredere forskeruddannelsesprogrammer som ramme for sikring af 

kursusudbuddets omfang og kvalitet, eller for, at flere afdelinger i samarbejde organiserer disse. 

 

Øvrige forhold 

Vi oplever CUDiM som en unødigt fjern størrelse og ser gerne understøttelsen af undervisnings-

udvikling knyttet tættere til institutter og fagmiljøer. Evt. kan man samle dele af CUDiMs 

aktiviteter i en organisatorisk enhed med Campus Aarhus-delen af IUP. 

http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/overvejelser-om-organisering-af-phd-omraadet-i-lyset-af-arts-eftersynet/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/overvejelser-om-organisering-af-phd-omraadet-i-lyset-af-arts-eftersynet/
http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/indlaeg/artikel/overvejelser-om-organisering-af-phd-omraadet-i-lyset-af-arts-eftersynet/


Her går det faktisk godt – nu  
 
 
Kære arbejdsgruppe 
 
På Institut for Kultur og Samfunds medarbejdermøde den 24. september deltog to af gruppens 
medlemmer, nemlig Marianne Qvortrup Fibiger og Andreas Roepstorff. De opfordrede os til at 
indsende forslag til ændringer, men også at give udtryk for de ting, der måtte fungere fint. 
 
Det lød til, at de administrative forhold også tages op i arbejdsgruppen på nuværende tidspunkt, og 
uanset om der sker ændringer i institutstørrelser og -sammensætninger eller ikke, vil vi fra 
sekretariatet gerne udtrykke vores tilfredshed i forhold til den administrative del, som den fungerer 
nu. Vi synes, at vi i løbet af de sidste to år har fået opbygget et velkørende sekretariat, hvor vi trods 
fire forskellige lokationer har opnået rigtig gode faglige og sociale relationer. 
 
Samarbejdet med vores kollegaer i administrationscentret er også fint, og vi mener ikke, at en fysisk 
nærhed med disse er forudsætningen for et forbedret samarbejde. Personlig kontakt er naturligvis 
altid godt, og vores relevante samarbejdsparter fra ACA inviteres lejlighedsvis til vores 
sekretariatsmøder. Den personlige kontakt mellem det videnskabelige personale og ACA kunne øges 
på tilsvarende måde ved ACA-kollegaernes deltagelse i lærermøder, hvor også vi lokalsekretærer i 
forvejen er til stede. 
 
Et enkelt hjertesuk: det ville være rart, hvis vi hurtigt kunne hidkalde en it-medarbejder, der er fast 
tilknyttet vores institut, i tilfælde af ny-installationer og problemer med it-udstyr. Fx i de tilfælde, 
hvor der kræves administratorrettigheder. 
 
 
Venlige hilsner på vegne af de fire lokalsekretariater på Institut for Kultur og Samfund 
 
Bente Kejser 
Institutsekretær, Religionsvidenskab 
Aarhus Universitet 
Jens Chr. Skous Vej 3, 3. 
8000 Aarhus C 
 



Indspil omkring organisering af Uddannelsesfagudvalg og Studienævn på 

Institut for Kultur og Samfund af Studenterrepræsentanterne i 

Uddannelsesfagudvalg på Institut for Kultur og Samfund 
 

Den nuværende Studienævnsstruktur, samt organiseringen af Uddannelsesfagudvalg, skaber en 

række problemer for studenterrepræsentanterne i Uddannelsesfagudvalg og Studienævn på 

Institut for Kultur og Samfund. 

  

Uddannelsesfagudvalg dækker oftest over flere fag. I nogle tilfælde så mange fag, at det ikke 

giver mening at have den fagnære debat i selve UFU’et. Det kan dels være fordi diskussionen er så 

fagspecifik, at den kun er vigtig for det enkelte fag, dels fordi der måske ikke er noget relevant 

tværfagligt at diskutere. 

For os studerende giver det meget lidt mening, at have fagspecifikke diskussioner, i et forum der 

indeholder mange forskellige fagligheder. Som en studenterrepræsentant sagde ”hvorfor skal jeg 
bestemme over andre fags studieordning? Hvis de studerende og underviserne fra faget er enige, 
hvorfor skal jeg så blande mig i det?”. 
 
Organiseringen med de mangefaglige-UFU’er skaber også problemer i studienævnet. Her er det 

indlejret i organiseringen, at repræsentanter fra en UFU skal repræsentere de fag, de er i fagklynge 

med. Så når repræsentanter i UFU’et vil have noget med til et studienævnsmøde, er det 

Studienævnsrepræsentantens rolle at fremføre og forsvare det i SN. Dette er på det teoretiske plan 

måske muligt, men i det praktiske nogle gange umuligt. Der opstår ofte tilfælde hvor en 

studienævnsrepræsentant skal svare på vegne af et fag, hvor der i realiteten ikke er noget 

bagland repræsentanten kan gå til og drøfte sagerne.  

Som en studenterrepræsentant sagde ”der er fag i min fagklynge, hvor der ikke er nogle aktive 
studerende. Der er ikke nogle studerende fra det fag med i noget, så jeg har ikke mulighed for at 
snakke med dem. Det giver ingen mening at jeg skal side og opfinde en mening om deres 
studieordning, eller at jeg skal kunne forsvare deres studieordningsændringer, når der bliver stillet 
spørgsmål til dem i Studienævnet”.  
 
Nogle UFU’er fungerer godt, andre fungerer mindre godt. Vi, som studerende, kan se en tendens til, 

at der hvor UFU’et virker, er der, hvor de er to fagligheder (eller mindre), og der hvor VIP-

repræsentanten er god til at inddrage de studerende og tage de relevante diskussioner i UFU forud 

for studienævnsmøderne. I en reorganisering af UFU, skal vi tage udgangspunkt i ”best practices”, 

og sørge for at indlejre de gode mønstre i UFU’s kommissorium.  

 

Forslag til ændringer af struktur i Uddannelsesfagudvalg og Studienævn:  
 

- Organiseringen af Uddannelsesfagudvalg skal formaliseres og styrkes. Det er vigtigt at UFU 

har en struktur der sikrer reel studenterinddragelse. De studerende skal inddrages i dannelse 

af dagsorden, mødekalender osv. (ligesom med studienævn). 

- Antallet af Uddannelsesfagudvalg, samt deres fagsammensætning, skal gennemgås og 

debatteres i fagmiljøerne. Lige nu er antallet af Uddannelsesfagudvalg defineret ud fra, at 

der skal være ét studienævn, og at det studienævn ikke må blive alt for stort. I stedet skal vi 

starte med den faglige diskussion: hvilke fagklynger giver mening, og hvordan skal de 

organiseres. Vi må ikke have en struktur hvor små fag bliver klemt og glemt af store fag. 

Dette kan betydeat der skal oprettes flere studienævn. 

- Det skal være klart og tydeligt, hvilke repræsentanter der er i valgt til en UFU, og antallet af 

repræsentanter skal give fagligt mening i forhold til antallet af fag i UFU’et. Med andre ord 

skal UFU være et officielt nedsat årgang, der ikke skifter medlemmer ad hoc. På samme 



måde som i Studienævnet, skal der udpeges suppleanter som deltager, hvis en 

repræsentant er forhindret. 

- Det kan forventes af repræsentanter i en UFU (VIP såvel som studerende), har holdt møde 

med deres bagland om dagsordenen forinden mødet. UFU skal have magt til at tage 

beslutningerne, men beslutningsgrundlaget skal stadig have rod i fagmiljøet. 

- Studienævnet skal i højere grad formelt uddelegere beslutningskompetencer, til UFU, om 

sager der omhandler det fagnære (specifikke studieordningsændringer, ændringer i 

uddannelse på baggrund af undervisningsevaluering osv.). Det kan betyde at den 

tavshedspligt der gælder for studienævn, også i nogle tilfælde skal gælde for UFU. 

- Forud for et studienævnsmøde skal relevante punkter diskuteres på et UFU-møde. UFU’ens 

repræsentant skal være forpligtiget på det mandat som kommer fra UFU. 

- Vi skal i højere grad gøre det nemt og simpelt for en studerende på et givent fag, at 

engagere sig og få indflydelse på diskussionerne omkring deres studie og fag. Lige nu er 

det sådan, at for at få indflydelse og diskutere sit eget fag så kræver det, at man også skal 

involvere sig i andre fag. 

 

På vegne af studenterrepræsentanterne i Uddannelsesfagudvalg på Institut for Kultur og Samfund 

 

Peter Thuborg – Uddannelseskonsulent, Institut for Kultur og Samfund. 



Kommentarer til problemanalysen på AU 

  

Helene Blinkenberg Hastrup, Videnskabelig Assistent, Klassiske Studier, Institut for Kultur og 

Samfund 

KISS (”Keep It Simple, Stupid.”) 

Fremtidige  ændringer i organisationsformer mm. på AU bør efter min opfattelse ikke gøre strukturen 

mere kompliceret og helst indebære forenklinger. På nuværende tidspunkt hersker der med god grund 

en vis ”forandringstræthed” – enhver forandring indebærer et vist tidsforbrug, en tid, der går fra de 

primære opgaver, forskning og undervisning. 

Der er et meget udbredt og helt fornuftigt ønske om at få de gamle fagligheder gjort mere, 

beslutningsdygtige og synlige, da det trods alt er faget både undervisere og studerende primært 

identificerer sig med og forholder sig til. I den forbindelse er det dog vigtigt at begrænse antallet af fora 

(med tilhørende møder) og ”høvdinge”, en fagleder med tilhørende rådgivende forsamling af en eller 

anden art burde være nok. 

Som repræsentant for et lille fag mener jeg dog, at vi har nytte af at indgå i et større institut, som 

styrer økonomien og forsøger at fordele ressourcerne fornuftigt. Der kunne ellers let blive et 

hundeslagsmål om midlerne på fakultetet. Faktisk synes jeg, det ville være fint at få flere ressourcer lagt 

ud til institut og fag fra fakultetets regie. I foråret var jeg medarrangør af et lokalt underviserseminar, 

og det er ganske svært at finde midler til den slags tiltag på instituttet. Det ser ud som om, man har en 

ide om, at undervisningsudvikling foregår centralt, f.eks. hos CUDIM. Imidlertid er det modsatte ofte 

tilfældet: Mens man underviser, får man ideer, der udspringer af ens konkrete faglighed og som ens 

kolleger kan have glæde af. Som det er nu, vil den tid, man bruger på den slags aktiviteter, faktisk 

skulle tages fra enten egen forskningstid eller fritid, og der er ingen midler til seminarer o. lign. 

Jeg kan forstå på indlæg fra forskellige sider, at der hersker delte meninger om 

forskningsprogrammerne – dette skyldes nok det enkelte forskningsprogram. Som en del af 

lærerforsamlingen på Klassiske Studier har jeg allerede været med til at udtrykke min store tilfredshed 

med forskningsprogrammet ”Den antikke verden”. Det har været godt ledet og særdeles velfungerende 

og betydet meget for, at vi nu har et langt bedre kendskab til hinandens forskningsfelter. Som 

repræsentant for en særlig kategori, der måske sjældent høres, nemlig den store skare af løstansatte 

undervisere, vil jeg dog gerne yderligere tilføje, at det her har særlig stor betydning at deltage i et 

forskningsprogram. Da man i princippet forsker i fritiden, er det godt at have et forum for sine ideer og 

et sted at hente støtte til mindre ting som kongresdeltagelse, når man ikke har egen aktivitetskonto. 

Forskningsprogrammet er en væsentlig faktor, når jeg er blevet inviteret til at deltage i en række vigtige 

forskningsaktiviteter, som måske ender med at udløse en forskningsbevilling, der kommer Institut for 

Kultur og Samfund og AU til gode. 

Uanset hvad man vælger at gøre, vil det være håbløst både at operere med et forskningsprogram og en 

forskningsprogramleder samt en faglig forskningskoordinator. 

Løsningerne behøver jo ikke at være ens overalt. Derfor opfordrer jeg til, at man bevarer de 

forskningsprogrammer, der fungerer godt – uden at tilføje et yderligere lag som en 

”forskningskoordinator”. 

Forandringer for forandringernes skyld er vi måske lidt trætte af. Hvis vi (man fristes til at sige ”til en 

forandring”) denne gang kunne nøjes med at ændre på det, der ikke virker, så vil meget være opnået! 

 



Bidrag fra Institutforum på Institut for Kultur og Samfund til debatten om organisationseftersynet 
på Aarhus Universitet. 

 

Institutforum på Institut for Kultur og Samfund drøftede på sit ekstraordinære møde d. 24. 
september 2014 organisationseftersynet på Aarhus Universitet med særligt fokus på Arts. 

Der var enighed om, at der efterhånden er en række administrative forhold, som er begyndt at 
fungere godt. Afdelingsstrukturen blev hilst velkommen, og udfordringen bliver nu at finde den 
rette balance mellem afdeling og institut, kernefaglighed og tværfaglighed samt institut og 
fakultet. Dette gælder også på ph.d.-området. 

Med den nye afdelingsstruktur er det vigtigt at bevare og styrke Institutforums rolle og placering 
på instituttet. Institutforum er et lovfæstet organ, som repræsenterer både studerende og 
medarbejdere. Drøftelser og beslutninger i Institutforum skal være med til at sikre 
gennemsigtighed i institutledelsens beslutninger og bidrage til den fortsatte udvikling af 
instituttets kerneopgaver inden for forskning og uddannelse. 

Institutforum drøftede også forholdet mellem afdeling, institut og fakultet. Der var enighed om, at 
der er brug for en dekan, der dels indgår i universitetsledelsen, dels kan repræsentere fakultetets 
medarbejdere og studerende i forhold til rektor og de øvrige dekaner på universitetet. Samtidig 
bør dekanen have en vigtig rolle som medarbejdernes og de studerendes repræsentant i forhold 
til ministerium og andre universiteter med humanistisk og teologisk uddannelse og forskning. 

På fakultetsniveau er der endvidere brug for prodekaner, der varetager opgaveporteføljen inden 
for især uddannelse og forskning, så strukturen svarer til de to ”bånd”, som gælder på AU. 

Institutforum på Institut for Kultur og Samfund vil også opfordre til, at CUDIMS rolle og placering 
nytænkes, så det bliver klart, hvad centret udfører af opgaver i forhold til universitetet som helhed 
og Arts i særdeleshed. Der er et ønske om en bedre integration af CUDIM med instituttet, og det 
bør overvejes, om centrets geografiske placering i forhold til resten af fakultetet er den rette. 

Institutforum på Institut for Kultur og Samfund d. 24. september 2014. 



Bidrag fra lærermødet på Teologi til instituttets arbejdsgruppe vedr. instituteftersyn. 

 

Det teologiske lærermøde drøftede d. 18. september 2014 den igangværende proces vedr. 
instituteftersynet på Arts. 

 Der var enighed om, at instituttet fungerer godt som en administrativ enhed, og der 
er et ønske om at bevare den nuværende institutstruktur på Arts med de dertil knyttede 
afdelinger. Afdeling for Teologi ønsker således ikke at benytte lejligheden til at foreslå en anden 
organisationsform end den nuværende. 

 Afdeling for Teologi har særlig opmærksomhed på spørgsmålet om rekruttering og 
uddannelse af ph.d.-studerende. Der er et ønske om at finde den rette balance mellem fair 
konkurrence mellem ansøgerne og hensynet til fornyelse af teologiens fag. Der må tilstræbes en 
faglig repræsentativitet i fordelingen af stipendierne, så de forskellige fagmiljøer kan have en 
langsigtet rekrutteringspolitik. Ph.d.-studerende bør være tilknyttet afdelingen på en sådan måde, 
at det ikke forhindrer deltagelse i ph.d.-uddannelse og forskningsprogrammer på institut – og 
fakultetsniveau. 

 I forbindelse med en kommende evaluering af de igangværende 
forskningsprogrammer er der på Afdeling for Teologi et ønske om, at det skal være frivilligt at 
deltage i et forskningsprogram. Organisering og økonomisk fordeling af midler til forskningen bør i 
fremtiden tage hensyn til behovet for både tværfaglig og kernefaglig forskning. 

 

På vegne af det teologiske lærermøde d. 18.9.2014. 

Ulrik Birk Nissen og Peter Lodberg 

 

 



Klassisk Fagråds høringssvar til eftersyn 

af Artsfakultetets interne organisering 

 

 

Først og fremmest vil Klassisk Fagråd gerne udtrykke vores tilfredshed med hele processen 

omkring problemanalysen. Helt tilbage til nedsættelsen af Analysepanelet, udpegelsen af 

Ekspertgruppen, Ekspertgruppens rapport, Analysepanelets kommentarer, 

offentliggørelsen i Stakladen og den interne Arts proces. 

Samtidig tilslutter Klassisk Fagråd sig idealerne i Universitetsledelsens løsningsforslag, 

såsom decentralisering af beslutninger, ledelsdelegation, styrkelse af nærdemokratiet og 

øget studenterindflydelse. 

Klassisk Fagråd vil ligeledes gerne benytte denne lejlighed til at udtrykke vores tilfredshed 

med længden af høringsperioden, som vi finder tilstrækkelig til at lave en god 

høringsproces og gennemarbejde et høringssvar. 

Det skal ikke være en hemmelighed at Klassisk Fagråd også var meget skeptisk overfor den 

faglige udviklingsproces (herfra FUP) og studienævnsændringerne, som FUP medførte, 

tilbage i 2011. Derfor er Klassisk Fagråd glade for at vi arbejder med processen og 

beslutningerne igen. Klassisk Fagråd føler sig dog nødsaget til at lave en kort opridsning af 

hvordan fagrådet ser problemerne fra FUP. 

 

Klassisk Fagråds op ristning af problemer i forbindelse med FUP 

Ambitionen med FUP var at rydde op i de faglige barrierer og gøre AUs struktur mere 

overskuelig og lettere tilgængelig. Dette har dog ikke været vores oplevelse af resultatet - 

snarere tværtimod. 

Klassisk Fagråd oplever, at det er blevet sværere og mere omstændigt at lave fagudvikling 

og-koordinering og at diskuterer fagenes udfordringer. Klassisk Fagråd oplever også en 

fratagelse af repræsentation i studienævn, da Klassiske Studier har delt studienævnsplads 

med Historie, som vi dog har haft en rotationsordning med. 

Ligeledes opleves fagledelsen fjernere, da fagledelsen kun de facto er blevet foretaget af 

folk fra faget og formelt af vores UFU-leder fra historie, som retfærdigvis skal siges at have 

været så imødekommende, som han kunne inden for de strukturelle rammer. Klassisk 

Fagråd har også noteret sig at både Historielærergruppen og Fagområdet for Klassiske 



Studier har talt for en splittelse af afdelingen. 

Klassisk Fagråd har også siden flytningen og FUP oplevet, at både TAP’er og VIP’er er 

kommet længere væk fra os studerende, hvilket vi har oplevet som et tab både for os og 

fagmiljøet. 

UFU konstruktionen finder vi i Klassisk Fagråd også problematisk og hæmmende. Klassiske 

Fagråd har 4 strukturelle kritikpunkter, som følger, af UFU konstruktionen, som vi mener 

ikke kan afhjælpes uden strukturelle ændringer: 

 At den faglige udvikling skal ske i et ikke-vedtægts- eller lovfastsat organ, giver 

problemer, da det de facto fjerner den faglige indsigt fra studienævnene og tvinger 

studienævnene til at blive blå-stemplingsorganer overfor UFU’ernes arbejde. 

 Ligeledes hæver UFU-konstruktionen mødetiden gevaldigt og sætter derved et 

unødigt tidspres på studienævnsrepræsentanter og UFU-ledere, som skal arbejde for 

deres sag både i UFU’en og studienævnet. 

 Klassisk Fagråd ser også et strukturelt demokratisk problem i konstruktionen, da alle 

VIP repræsentanter i studienævnet også er ledere og har administrativt ansvar, 

hvilket de facto erstatter VIP-repræsentationen med ledelsesrepræsentation, på 

trods af Klassisk Fagråd ikke har oplevet dette som værende et stort problem, så er 

vi i tvivl om hvilke konsekvenser det har for universitetsdemokratiet. 

 Der er også en anstændighedspointe i forhold til anerkendelse og kompensering af 

studerende studienævnsrepræsentanter. Det er således, at kun 

studienævnsrepræsentanter kan få ekstra SU klip, såfremt deres arbejde skulle 

forsinke dem. Studerende UFU repræsentanter kan ikke få noget tilsvarende. Vi 

mener at det ville klæde AU at vores struktur understøttede de studerendes 

studienævnsrepræsentanter og gav dem denne mulighed. 

Foruden de strukturelle kritikpunkter, så har Klassisk Fagråd også 5 partikulære 

kritikpunkter, som følger, af UFU konstruktionen, som vi mener, godt kan afhjælpes uden 

strukturelle ændringer: 

 At dele UFU med historie har vist sig at gøre møderne meget lange, da møderne 

oftest omhandler punkter som kun er relevante for den ene faggruppe og ikke skaber 

en faglig synergi, som ellers kunne have en gavnlig effekt. 

 Overdragelse af faglig indsigt til studienævnsrepræsentanter tager meget tid, men 

er nødvendig for ordentlig repræsentation, når én faggruppe skal repræsentere en 

anden. 

 UFU’ens uformelle karakter gør konstruktionen meget person-afhængig. Klassisk 



Fagråd har endnu ikke oplevet nævneværdige problemer, men mener ikke at 

strukturen er overlevelsesdygtig i længden og er bange for at i fremtiden kunne 

UFU-lederen være en anden person, som ikke er ligeså samarbejdsvillig, hvortil der 

så ikke er en formel struktur, som sikre studenterindflydelse. 

 Kontaktoplysninger på repræsentanter er svært tilgængelige. Dette er problematisk 

både for studerende, som repræsenteres, og studerende, som repræsenterer.  

 Studielederen er ikke nødvendigvis længere en fagperson, hvilket forårsager at 

vedkommende skal administrer meget forskellige fag og at vedkommende er 

placeret langt væk fra de studerende. Desuden bliver studielederen også mere en 

administrativ person end en VIP med administrative opgaver. Vi anerkender at det er 

praksis på Arts ikke at have mere end en studieleder per institut, men vi har ikke 

kunne finde et krav herom i universitetsloven og vi ved at det er praksis på flere 

andre institutter at have mere end en studieleder. 

Klassisk Fagråd vil dog gerne understrege at på trods af at de 5 partikulære 

problemstillinger kan afhjælpes uden strukturelle ændringer, så kan de også afhjælpes 

med strukturelle ændringer. 

 

De 3 scenarier: 

I det udsendte udspil bedes alle om at kommentere på 3 scenarier: Fastholdelse af den 

nuværende institutorganisering, Yderligere justering af den interne organisering af de 

nuværende enheder og Ændring af den nuværende institutorganisering. 

Fastholdelse af den nuværende institutorganisering: 

Klassisk Fagråd oplever en velvilje og et fælles ønske om at skabe et godt universitet fra de 

klassiske VIP’er, TAP’erne, UFU-lederen, Institutlederen og de andre fagområder. 

Desværre oplever vi også en række strukturelle udfordringer, som vi mener vi bliver nødt til 

at adressere. 

Derfor mener vi ikke at en fastholdelse af den nuværende institutorganisering er 

ønskværdig eller at fortrække. 

 

Yderligere justering af den interne organisering af de nuværende enheder: 

Som opridset tidligere, så er Klassisk Fagråd kritiske overfor UFU konstruktionen. Vi mener 

ikke at den gavner fagudviklingen ligeså meget, som et studienævn ville gøre. Derfor 



mener Klassisk Fagråd at Klassiske Studier skal have deres eget studienævn. Her drager vi 

også på erfaringerne fra Studienævnet fra Teologi, som fungerer rigtig godt. Vi er bevidste 

om at et studienævn for Klassiske Studier ville blive meget småt, men vi er også 

overbeviste om at det ville blive et effektivt studienævn og det ville være bedre i stand til at 

arbejde med fremtidens arbejdsområder, så som fremdriftsreform, national 

dimensionering, dimittend-arbejdsløshed og bestyrelsens strategi om at Arts-fag skal blive 

mere debatskabende. 

Skulle Fakultetsledelsen beslutte imod dette, så ville en løsning være at adskille UFU’en for 

Historie og Klassiske Studier, men selv hvis ledelsen skulle imødekomme alle vores 

partikulære kritikpunkter, mener vi ikke at de strukturelle kritikpunkter er til at løse i 

UFU-konstruktionen. Hvis UFU’erne splittes, mener vi også at det er vigtigt at 

Fakultetsledelsen giver Klassiske Studier vores egen studienævnsplads. 

Klassisk Fagråd vil gerne støtte op om Historielærergruppen og Fagområdet for Klassiske 

Studiers forslag om at Historie og Klassiske Studier skal have hver deres afdeling. 

På trods af vores kritik af at studielederen ikke længere er en fagnær person, så er Klassisk 

Fagråd uafklaret om hvilken konstruktion for studieleder som er mest gavnlig. Vi mener dog 

at et studienævn for Klassisk Studier ville være det perfekte sted at tage en sådan debat. 

For os understreger det blot behovet for at have vores eget studienævn. 

Derfor mener Klassisk Fagråd at denne løsning er mere ønskværdig og at fortrække fremfor 

scenarie 1. 

 

Ændring af den nuværende institutorganisering: 

Klassisk Fagråd vil gerne vedholde ovenforstående kommentarer. Det vigtigste for os er 

uden tvivl at vi får vores eget studienævn og afdeling på Klassisk Studier. Skulle 

Fakultetsledelsen beslutte sig at opdele institutter, så kunne vi forestille os en løsning, hvori 

Klassisk Studier blev placeret på samme institut som Historie. Selvom vi gerne vil have 

vores egen afdeling, er Historie stadig en af de afdelinger, som vi har mest fagligt til fælles 

med. 

Udover disse kommentarer, så har Klassisk Fagråd ikke yderligere kommentarer mht. en 

eventuel større institutreorganisering. 

 

Yderligere kommentarer: 

I Universitetsledelsens løsningsforslag under medinddragelses-afsnittet skrives omkring 



møder mellem ledelsen og studerende. Klassisk Fagråd har uformelle møder (SUM-møder) 

med VIP’erne på Klassiske Studier. På lignende måde mødes vores institutleder, Bjarke 

Paarup, med de studerende studienævns- og UFU-repræsentanter. Begge dele synes vi er 

rigtig godt og ser vi gerne bibeholdt, uanset hvilke organisatoriske ændringer som måtte 

foretages. Desuden mener vi, at fakultetsledelsen med fordel kunne overveje at udbrede 

lignende ordninger til andre steder på fakultetet. 

 

Afslutningsvis: 

For at eksplicitere, så mener Klassisk Fagråd at de to vigtigste sager er at Klassiske Studier 

får vores eget studienævn og bliver vores egen afdeling. 

 

Slutteligt vil vi gerne sige tak for lejligheden til at skrive et høringssvar og sige at vi ser frem 

til den videre proces. 

Skulle det være nogle spørgsmål, så se kontaktoplysninger nedenfor. 

 

 

På vegne af Klassisk Fagråd 

Mette Normann Pedersen 

Formand 

Mail: Mettenormanpedersen@hotmail.com 

 

Dette høringssvar må gerne offentliggøres. 

mailto:Mettenormanpedersen@hotmail.com


 
Høringssvar. Artsfakultetets interne organisering 
Afdeling for Arkæologi 
 
Afdelingen finder overordnet set at den nuværende institutstruktur er uhensigtsmæssig. Den eksisterende 
institutstørrelse giver strukturelle problemer i form af flere og usammenhængende ledelsesspor samt 
uddannelses- og forskningsstrukturer. I en afvejning af energi efter sidste arbejdskrævende 
strukturændring er der dog et klart ønske om en konsolideringsfase med udgangspunkt i eksisterende 
institutter og baseret på en anerkendelse af stærke afdelinger og en styrket medarbejderinddragelse.  
 
Afdelingerne skal have en udvidet adgang til sekretærhjælp og en viceafdelingsleder, som i perioder vil 
kunne overtage afdelingslederposten. Det vil give mere fleksibilitet hos afdelingsleder, og gøre stillingen 
mere attraktiv med henblik på fremtidig rekruttering. Med henblik på administrativ understøttelse i øvrigt 
har den nye administrationsstruktur blandt andet sikret en ensartet behandling af eksempelvis 
studentersager, hvilket er positivt.  Afdelingerne bør på engelsk oversættes til ’Departments’ – det er 
erfaringen, at samarbejdspartnere ikke opfatter ’Sections’ som sammenlignelige størrelser. 
 
Antal studienævn bibeholdes, men på grund af størrelsen bør kommissoriet for UFU revideres med henblik 
på en mere fagnær behandling af forhold vedrørende de enkelte uddannelser. 
 
Mens instituttet på grund af sin størrelse primært håndterer drift og økonomi er fakultetet blevet 
strategiskabende. Den strategiske udvikling foretages i spor uden om Instituttet, sommetider også uden om 
de berørte fagmiljøer. Idet det økonomiske ansvar ligger på instituttet og det faglige ansvar for 
implementering af strategierne ligger på afdelingerne, er det ikke hensigtsmæssigt. Relation og 
kommunikation mellem dekanat, institut og afdelinger skal tydeliggøres og understøttes i en struktur, hvor 
dekanat, institut og afdelinger samarbejder. 
 
Der er også fremadrettet behov for en forskningsorganisering, og det er blevet diskuteret, hvilket niveau 
organiseringen skal ligge på. Skal det faglige og strategiske initiativ ligge i forskningsprogrammerne i 
samspil med tilknyttede enheder, eller skal organiseringen foregå med udgangspunkt i den enkelte forsker 
og de enheder, som opstår i forbindelse hermed, med forskningsprogrammerne i en mere faciliterende 
rolle? Forskningsprogrammet rolle vil uundgåeligt være forskelligt alt efter forskningens karakter i de 
enkelte miljøer. Pt har afdelingen en stor projekt-portfolie, som reelt er det drivende i forskningsindholdet. 
Dermed bliver programmets funktion mere organisatorisk og faciliterende end indholdsudviklende. Det er 
den generelle, men dog ikke enstemmige holdning, at forskningen bedst organiseres med udgangspunkt i 
den enkelte forsker og de netværk som opstår omkring konkrete forskningsprojekter. 
Forskningsprogrammerne bør uanset den model man måtte vælge være forpligtede på at stimulere og 
udvikle tværgående forskningsområder og kunne godt i flere tilfælde være bredere funderet: nuværende 
forskningsprogrammer er mange steder konstitueret som et forsøg på at bibeholde en afdelingssynlighed, 
hvilket nu ikke længere vil være påkrævet. 

Ph.d.-området skal styrkes, det kunne realiseres ved en organisering af 
forskningsprogrammer og ph.d.-programmer i kongruente enheder, hvor ph.d.-programmet kunne referere 
til eller trække på et mindre antal forskningsprogrammer. Forskningsprogramlederne kunne indgå i ph.d.-
udvalget og skiftevis være ph.d.-programledere, således at der bliver en styrket forskningsledelse på 
området, en forenkling af strukturen, samt en strukturel og tydelig sammenhæng mellem ph.d.-skole og 
forskningsprogrammer. 

 
 



Høringsvar med henblik på ph.d.-uddannelsen på ”Arts” 

Efter tre år med den eksisterende ”graduate school” mener vi, at der er behov for nogle overvejelser 

i forhold til struktur og ph.d.-uddannelse. 

1. Ph.d.-uddannelsens struktur. Det foreslås at der etableres et særligt studieforløb for de 

ph.d-studerende på 4 + 4-ordningen. Den nuværende løsning med et speciale, der 

bedømmes, og derefter kun i begrænset omfang må indgå i ph.d.-afhandlingen forekommer 

uhensigtsmæssig. Det foreslås, at den ph.d.-studerende får mulighed for at forsvare den 

første del af afhandlingen i forbindelse med et offentligt forsvar med ekstern bedømmer 

(efter den svenske model). Det vil sikre, at den ph.d.-studerende får en uddybende mundtlig 

tilbagemelding og diskussion af afhandlingen, hvilket er af stor betydning for det videre 

forløb. Dette ville skabe større sammenhæng i ph.d.-uddannelsen og måske resultere i bedre 

slut-afhandlinger. Skulle afhandlingens første del være af en kvalitet, så det vurderes, at den 

studerende ikke kan gå videre til anden del, så overføres arbejdet til et speciale (i lighed med 

de tidligere tiders prisopgaver). 

2. Kursusvirksomhed. Det er vigtigt, at den ph.d.-studerende forankres i et frugtbart fagligt 

miljø. Det er vores overbevisning, at den bedste forskeruddannelse skabes inden for nogle 

faglige og gerne interdisciplinære rammer ideelt under de eksisterende 

forskningsprogrammer. De nuværende ph.d.-programmer er for brede samtidig med, at de 

ikke rummer alle instituttets fagligheder/discipliner, og de ph.d.-studerende føler ofte, at de 

spilder deres tid ved deltagelse i ikke-relevante kurser. De ph.d.-studerende kan sagtens 

finde kurser, seminarer og konferencer (nationale som internationale), der vil have direkte 

relevans for deres afhandling. Vi foreslår derfor, at ph.d.-programmerne/Graduate School 

begrænser deres kursusaktivitet til et absolut minimum (altså reducerer de nuværende 20 

ECTS). Man kunne overveje at flytte ansvaret for Ph.d.-uddannelsen ned på institutniveau, 

hvis de store institutter bibeholdes. 

3. Der efterlyses større transparens i bedømmelsen af ph.d.-ansøgningerne samt en 

overordnet politik for faglig spredning af ph.d.-stipendierne. Det ville endvidere være rart, at 

den ph.d.-vejleder, der har været involveret i udfærdigelse af ansøgningen, fik en 

tilbagemelding, om ansøgeren fik stipendium eller ej, så man ikke efterfølgende skal spørge 

ansøger om afgørelsen eller tilfældigt får det at vide. Det ville også være ønskeligt, om der 

umiddelbart efter afgørelsen offentliggøres en oversigt over, hvilke fagområder der fik ph.d.-

stipendier og hvor mange. 

4. Eksternt finansierede og samfinansierede ph.d.-ansøgninger skal i øjeblikket følge de to 

faste ansøgningsrunder – og bedømmes på lige fod med ansøgere til de internt finansierede. 

Det forekommer som en lidet fleksibel procedure, og i hvert fald bør bevillingshaver have en 

afgørende indflydelse på udvælgelsen.   

Niels Bargfeldt (klassisk arkæologi) – Trine Arlund Hass (klassisk filologi) - George Hinge (klassisk 

filologi) - Anders-Christian Jacobsen (teologi) – Troels Myrup Kristensen (klassisk arkæologi) - Birte 

Poulsen (klassisk Arkæologi) 



Høringssvar – hvorfor er vi Arts og ikke Faculty of Humanities ? 
 
I forbindelse med den gennemgribende omstrukturering af universitetet (den faglige 
udviklingsproces) for tre år siden blev der indført en række engelske betegnelser som AU-libraries, 
Faculty of Arts, Health etc. Arts-betegnelsen opstod, da det tidligere Humanistiske Fakultet, det 
Teologiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole fusionerede. 
 
Det kaotiske viser sig blandet på universitetets hjemmesider, hvor der optræder en sammenblanding 
af engelsk og dansk. I daglig (dansk) tale hører vi nu om Arts-Råd, Nyheder fra Arts etc. Går man ind 
på AUs hjemmeside ”om AU”, så er teksten på dansk, hvis man vælger det, men der står til eksempel 
 
Hovedområder 
Arts 
Health 
Science and Technology 
School of Business and Social Sciences 
 
Vi foreslår, at der på hjemmesider fastholdes dansk på danske sider og engelsk, hvis man vælger den 
engelske version. Men hvad skal vi så kalde Faculty of Arts på dansk? Uanset så er betegnelsen ikke 
lykkelig på hverken dansk eller engelsk, og vi foreslår, at den engelske fremover kaldes for Faculty of 
Humanities og den danske for ”det Humanistiske Fakultet”. 
 
Og sidst, men ikke mindst. Giv os det gamle smukke symbol for AU tilbage - med delfiner og den 
latinske indskrift. Og så ville det i øvrigt være fantastisk af få afskaffet det ’nye AU-alfabet’, som 
ingen kan læse. 
 
Armin W. Geertz (religionsvidenskab)  
George Hinge (klassisk filologi) 
Birte Poulsen (klassisk arkæologi) 
 

 

 



 
 
One of the biggest problem with the current structure is its wastefulness in terms of time. It is a highly 
repetitive structure, with VIPs being expected to meet and correspond at various levels: in their own 
section, for instance ‘English Literature’ in my case, then again at a ghostly Departmental level (what used 
to be the English Department), then at the institute level, and so on. This is a TOTAL waste of time, resource 
and money. Any VIP, unless s/he volunteers to work in some other (administrative) capacity, should have 
only ONE level of meeting and correspondence. From there, matters should be passed on, further up or 
further down, without repetitive meetings, postings, etc - and this should be done by elected 
representatives from that level. I do not see why we need group meetings, Department meetings, Institute 
meetings, University meetings and, for all I know, Parliamentary meetings one after another.  
 
The other major problem is the growing gap between VIPs and TAPs, structurally. With the ‘centralisation’ 
of secretarial offices, a different administrative level has been created, which means more, wasteful and 
confusing work for both VIPs and TAPs, not to mention students. The old process of having secretaries 
attached to Departments and Sections and located, as far as possible, in the Department or Section 
buildings should be restored.  
 
Wherever possible, Departments and/or Institutes should be given names that are internationally 
recognisable. It seems to be self-defeating to teach English literature and language and be called (for 
instance) the Institute of Aesthetics and Communication: such renaming risks making our scholarship fall 
out of the scope of international radars, where it can otherwise register automatically.  
 
http://www.tabishkhair.co.uk 
 
Tabish Khair, PhD, DPhil 
Associate Professor 
Department of Aesthetics and Communication 
AARHUS UNIVERSITY 
Bldg 1481, Room 444 
Jens Chr. Skous Vej 
8000 Aarhus C., DENMARK 
 
 

http://www.tabishkhair.co.uk/


Referat af drøftelser af institutorganisation og -struktur 
UFU'et for NSL, VS, BK og OØ 03.09.2014 
 
I nedenstående forsøges de forskellige input til diskussionerne ang. fakultets- og 
institutorganiseringen inddraget, herunder de forskellige holdninger til den nuværende 
og en evt. fremtidige institutstruktur (ulemper og fordele). Desuden inddrages der et 
centralt spørgsmål i diskussionerne, nemlig spørgsmålet om identitet. Referatet afspejler 
ikke et fuldstændig enigt UFU, men det umiddelbare indtryk er en samlet opfattelse af 
hvordan instituttet kunne fungere mere optimalt fremover. Den helt overordnede 
konklusion er derfor, trods stærk modstand mod ulogisk store organisationsenheder, at 
IÆK i sin nuværende form foretrækkes frem for mindre (fagligt ulogiske) enheder, men 
at der derimod kræves en styrkelse af fjerde ledelseslag i det daglige. De afdelinger der 
således opstår, og som vil være i overensstemmelse med de nuværende UFU’er, skal 
spille en større rolle som økonomisk-administrativ enhed, uddannelses- og 
forskningsstrategiske enhed samt repræsentere en identitet, medarbejderne i 
afdelingen kan forlige sig med (omvendt: en afdelingsleder skal både kunne være i stand 
til at drage ansvar for økonomi (i tæt samarbejde med instituttet), administration, 
strategiske satsninger (fx hvilket mål har vores uddannelser? hvilket mål har afdelingen 
forskningsmæssigt? hvilke stillinger er strategisk forsvarlige?), og endelig skal 
afdelingslederen være klar i sin reference af et ‘vi’ mht. hvilken (omend divergerende) 
identitet afdelingen repræsenterer. En organisationsstørrelse der imidlertid ikke står i 
vejen for de synergieffekter den nuværende institutstruktur- og størrelse har medført. 
 
Fordele og ulemper ved den nuværende institutorganisation 
Der er nemlig især positive erfaringer med IÆK’s nuværende størrelse og organisering 
mht. professionaliseringen af forskningsprojektansøgninger mv.; ikke kun vha. 
forskningsstøtteenheden, men især pga. forskningskonsulent Katrine Solvangs indsats. 
Desuden nævnes den positive effekt de tværgående forskningsprogrammer for mange 
medarbejder har haft på samarbejder på tværs af instituttet. Men, helt modsat, så 
betragter andre forskningsprogrammerne som overflødige idet programmerne ligeledes 
er for store til rent faktisk at føre til produktive tværfaglige samarbejder der uanset 
hvad ville opstå i mindre grupper på tværs af programmerne. Ligeledes anses det for 
ulogisk og kontrær det tværfaglige samarbejde at forskningsprogrammerne er tilknyttet 
den ulogiske institutstruktur, hvorfor fx tværfagligt samarbejde omkring uddannelser 
hindres unødig af administrative hurdler. 
 Der er både negative og positive erfaringer med IÆK’s størrelse mht. nye uddan-
nelsesinitiativer, fx erfaringer med en større ‘smidighed’ tidligere end nu og kortere fra 
tanke til handling versus flere muligheder til at udvikle nye uddannelser på tværs og let 
adgang til de rigtige kanaler samt professionalisering af processerne; uigennemsigtighed 
mht. udvælgelsesproceduren omkring HUM- og profilfag mv. 
 
Institutstørrelsen, og her især afstanden mellem institutledelse og menig medarbejder, 
anses for særligt negativ i forhold til personalepleje, som fx ved MUS. Her skal de lokale 
ledere (afdelingsledere) i højere grad få eksekutiv kraft, så det faktisk giver mening at 
drøfte og træffe beslutninger ang. aftaler om honorering af timetal i forbindelse med 
medarbejdernes centrale og mindre centrale arbejdsopgaver, økonomisk råderum mht. 
kompetenceudvikling mv., uden at det først kræver afdelingslederens afrapportering til 
og dernæst godkendelse af institutlederen. 
 Det erfares også negativt at institutstørrelsen, og her især afstanden mellem 
institutledelse og junior ansatte, ph.d., post doc, adjunkt, fører til at der (stort set) ingen 
personlig kontakt er, end ikke ved ansættelsens påbegyndelse. Der er forståelse for at en 
institutleder med ansvar for så mange medarbejdere ikke vil kunne afsætte tid til en 
personlig samtale med enhver (ny) medarbejder, men det anses som en meget negativ 
side ved organisationen. 



 Den nuværende organisationsstruktur erfares meget negativt af ph.d.-studerende 
fx mht. MUS, der fremover skal foregå med ph.d.-skolelederen og ikke med en lokal leder 
hvilket både virker ulogisk og giver en fornemmelse af at én leder i så fald kan få en alt 
for stor arbejdsbyrde, så arbejdet ikke bliver tilstrækkelig grundigt udført og samtalerne 
af den grund ikke giver mening. Desuden opleves det at der er meget lidt gennemsigtig-
hed i bevillingen af midler til ph.d.-arrangementer mv. hvorfor det opleves at bestemte 
lokale miljøer favoriseres frem for andre. 
 Der er især også negative erfaringer med administrativ bistand, og det anses som 
et stort tab at administrationen flyttede væk fra fagmiljøet. Forslag: Centrale sekretærer 
er til stede i fagmiljøet 1-2 dage om ugen, året rundt. 
 
Den største anke mod det nuværende store institut, som nødvendigvis medfører en for 
stor afstand mellem ledelse og menig medarbejder, flaskehalssituationer og en alt for 
stor administrativ byrde for institutledelsen og af den grund en beklagelig nedpriorite-
ring af både instituttets og de enkelte UFU’ers strategiske udvikling, er imidlertid 
manglen på en klar defineret faglig identitet. Aspekter af de i store træk identitetsløse 
UFU’er bunder i AU’s præsentation af organisationsstrukturen (dvs. fagmiljøerne og 
uddannelserne) på hjemmesiden, men som der efter forlydende nu rådes bod på. En 
anden, vigtigere grund er den organisatoriske adskillelse af universitetets to 
hovedopgaver, uddannelse og forskning, i to forskellige, adskilte bånd der ligeledes 
organisatorisk set er sat ulogisk sammen i forhold til de processer og opgaver 
medarbejderne til daglig er beskæftiget med. Uddannelserne taber på ikke at have en 
direkte tilknytning til forskningsprogrammerne, især en uddannelse som fx Nordisk 
hvor medarbejdere er tilknyttet mange forskellige forskningsprogrammer. Omvendt 
taber forskningsprogrammerne på ikke at have direkte tilknytning til uddannelserne, i 
hvert fald ikke de eksisterende, så de kunne have større indflydelse på hvilke områder 
der satses på fx i forbindelse med stillingsopslag. 
 
UFU’et er (stort set) enige om at en evt. ny institutorganisering hvor lokalitet er nævnt 
som en parameter for en ny opdeling (fx hhv. Kasernen, Katrinebjerg og Nobel), ikke vil 
være attraktivt. Det er hovedsageligt ud fra et fagligt og ikke et økonomisk hensyn det 
vurderes at der forudses yderligere hindringer mht. især UFU’ets uddannelser på tværs, 
fx i forhold til Danskfagets tværfaglige dimensionering (og oplagte samarbejde med dele 
af Kasernen og Katrinebjerg og Nobels sprogfag), Oplevelsesøkonomis grundlæggende 
tværgående uddannelse og forskningssamarbejde (BSS, Katrinebjerg, IKS) og Viking 
Studies’ samarbejde på tværs med fagmiljøer på IKS. 
 ARTS’ øvrige institutter blev kort nævnt som bl.a. (øjensynlig) ‘passende’ (IKS) og 
‘selvstændige’ (IUP), mens et ledelseslag på 5. niveau (fx for uddannelserne Oplevelses-
økonomi eller Viking Studies) ikke blev nævnt hvilket kunne tyde på at UFU’ets 
sammensætning (frem for størrelse) opfattes som en (faglig) logisk organisationsenhed. 



 
Medbestemmelse & synlighed 
 
19.9.14. John Andreasen, Dramaturgi 
 
Vores nye rektor går ind for medbestemmelse og synlighed. 
 
1) Afdelinger: 

I debatten om organisering af institutter under ARTS – ikke mindst IÆK forekommer flere 
versioner af ”afdeling”. For nogen er det lig med en ”lokation”, for andre er det lig med ”fag” 
(institutter eller fagafdelinger før indførelsen af ARTS). ”Afdeling” må afklares, før man kan 
tage stilling til indholdet af eventuelle ”afdelingsledere”. 

2) Decentralisering: 

Nogle opererer med ”vice-institutleder(e), andre med ”afdelingsleder(e). Fx 3 styk på IÆK. 
Er der tale om samme funktion eller to forskellige? Tænkes de anvendt lokationsbaseret 
(Nobel, Kasernen, Katrinebjerg) eller på tværs af lokationer og i givet fald hvordan? 
Skal de ansættes (udefra?) eller vælges? 
 
Hvilke beføjelser bør de have i forhold til ”studienævnsformænd” og UFU’er eller de enkelte, 
fremtidige faginddelinger? Hvordan undgå grænsestridigheder mellem deres beføjelser? 

3) Fagene: 

Klynger er måske overflødige, hvis hvert fag (gammel afdeling) får egen repræsentation i et 
SN. Men det behøver vel ikke udelukke evt. klyngevirksomhed, hvor fag finder det 
fornuftigt? 

4) Synlighed: 

Bliver det muligt for fagmiljøer (nye som gamle) at skilte offentligt med deres navn overfor 
nationale som internationale samarbejdspartnere og offentligheden i almindelighed? Mange 
har jo mistet væsentlige dele af deres kendte profil ved at blive anonymiseret under et 
institut-, fakultets- eller universitetsnavn med til tider store omkostninger til følge. 

5) Forskningsprogrammer: 

Planlægges fremtidige forskningsprogram-systemer udviklet organisatorisk, administrativt og 
økonomisk? Fjernes den begrænsende institutbinding? Revideres mindstestørrelsen? Tænkes 
enheder interessebåret i stedet for de nuværende krav om obligatorisk deltagelse? 

 



BEVAR IÆK, BEVAR UFU\'ERNE, FÅ 
ADMINISTRATIONEN TÆTTERE PÅ 
19.09.2014 | LEKTOR JAKOB STEENSIG 
 
Dette er udtryk for min egen mening, men i tråd med hvad vi har talt om i 
SEMLING UFU (for Kognitiv semiotik, lingvistik og lektiologi): Den faglige 
udviklingsproces med dens hovedkulse (og ofte ubegrundede) flytninger af 
fagligheder, og den helt katastrofale centralisering af administrationen har været 
et hårdt slag. Det har undergravet universitetets ledelses legitimitet blandt 
VIP'ere, hvilket ledelsen nu heldigvis synes at have erkendt og arbejder på at 
ændre. Det er dejligt at vi er blevet inviteret til at give vores mening til kende. 
Jeg håber der bliver lyttet.  

Når vi nu står i denne situation, hvad skal vi så gøre. Vores UFU har vist sig at 
fungere godt. Efter de første chok er samarbejdet kommet i gang, og vi har haft 
et fint samarbejde med IÆKs ledelse, som har været lydhør hele vejen igennem. 
Derfor vil vi gerne bevare UFU'en og instituttet som et er. Der er, indrømmet, 
nogen konservatisme i dette synspunkt - man kunne måske tænke sig til 
marginalt bedre strukturer. Men hvis den proces som er sat igang på IÆK, med 
sektioner og en uddelegering af kompetence, gennemføres, vil det være den 
bedste løsning nu. Vi vil meget gerne undgå igen at skulle bruge mange mange 
timer og stor frustration på at flytte og omorganisere.  

Hvad angår administrationen, er det selvfølgelig vigtigt at både administrative 
og videnskabelige medarbejdere, samt studerende, høres. Jeg går ikke ind for at 
administrationen skal tvangsopdeles igen. Men noget må gøres for at bringe 
administrationen tættere på VIP'er og studerende igen. Både VIP'er og 
studerende må have nogle administrative medarbejdere de kan gå til, og som 
kender deres sektion. Det er helt afgørende for at vi igen kan få tingene til at 
glide. I den forbindelse er det helt centralt at administrationen bliver ansvarlig 
over for institutter og sektioner.  

 

mailto:linjs@hum.au.dk


TANKER OM STRUKTURER FRA EN UDDANNELSESLEDERS SYNSPUNKT 

22.09.2014 | PIA RASMUSSEN 

sept. 14 v. Pia Rasmusen 

Jeg har længe været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle deltage aktivt i debatten med et skriftlig indspil, 

fordi tingene ser meget anderledes ud fra en uddannelsesleders stol, og er disse betragtninger 

overhovedet relevante for andre? Nogle gange er frustrationen måske mindre, fordi man rent faktisk  

sidder i studienævn mv. og disse instanser derfor ikke føles langt væk, andre gange måske større og 

tiere, fordi meget af det, der ikke fungerer, tit lander på uddannelseslederens bord. Efter snak med 

kolleger er jeg dog blevet overbevist om at det er vigtigt at også jeg i min egenskab af 

uddannelsesleder giver mit besyv med, netop fordi man måske ser andre fordele eller ulemper ved 

både de bestående strukturer og fremtidsscenarierne fra den stol jeg sidder i. 

Først vil jeg lige pointere to ting: Jeg bestemt ikke tilhænger af det store institut, dengang det blev 

vedtaget. Det var efter min mening en dårlig beslutning, der i steder for at løse problemer skabte 

problemer, som vi sidder med nu  i dag. 

Jeg er ikke selv i klemme, hvad enten vi får den ene eller anden struktur. Hvis jeg af en eller anden 

grund ikke længere er uddannelsesleder eller hvad det måtte hedde i en kommende struktur, kaster 

jeg mig gladeligt over andre opgaver. 

 

Lidt historik: 

Udviklingen fra tiden hvor hver faglighed havde sig eget studienævn til ét stort studienævn 

indeholdende over halvdelen af humanioras uddannelser er gået særdeles stærkt. Jeg har i min tid 

med en lederfunktion gået fra studieleder for Musikvidenskab med eget studienævn videre til fagets 

eneste VIP-repræsentant i de æstetiske fags studienævn til nu at repræsentere to fag. Dette er sket 

indenfor 8-9 år, så vidt jeg kan regne mig frem til. Det er faktisk mange og store ændringer på 

forholdsvis kort tid. 

 

Administrationen og os: 

Administrationens flytning til Tåsingegade og sammenlægningen af funktioner, så man i stedet for at 

have en blæksprutte på det enkelte fag skal henvende sig til mange forskellige alt efter hvad man 

skal, har gjort at mange arbejdsgange er blevet uigennemskuelige, og den enkelte sekretærer har 

ikke længere føling med vores fag hverdag og spidsfindigheder. Det betyder  mange misforståelser 

og lange mailkorrespondancer. 

Skal sekretærerne så tilbage på afdelingerne og sidde, og så er alt godt igen? Det tror jeg desværre 

ikke kan lade sig gøre, for nu er vi et helt andet sted, og de sekretærer, jeg har snakket med, vil 

nødigt. De er glade for at sidde ovre i Tåsingegade og have hinanden og mere arbejdsro og fastere 

rammer at udføre deres arbejde under. 



 

I øjeblikket har vi et lokationsbestemt administrativt team i Tåsingegade som vi tre 

uddannelsesledere mødes med ca. hver tredie uge. Måske man kunne finde en modus hvor alle 

VIP’er på et fag mødtes med teamet f.eks. en gang i semesteret. Her kunne man lufte frustrationer, 

kommunikationsproblemer, arbejdsgange der er uhensigtsmæssige, og fra administrationen kunne 

de sætte os ind i nye retningslinjer og deres betydning for dagligdagen, og vigtigst man kunne have 

en dialog om dette. Det er vigtigt at sekretærernes chefer er med en sådan administrative 

besøgsrunde, evt på klyngeniveau, for sekretærerne handler jo ofte efter dekret oppefra. Vi mangler 

også at uddannelsesledere og administrative ledere kan snakke sammen. Vi holder teammøder med 

sekretærerne, men aldrig med deres ledere, som er den der tager beslutningerne, og bestemmer 

arbejdsgangene i eksempelvis syllabus. 

 

Instituttet: 

Jeg synes som mange andre jeg har talt med at vi, på trods af dens mastodontstørrelse, skal beholde 

det store institut. Det er der mange grunde til. Dels er der rigtig mange ting, der begynder at finde 

deres modus og arbejdsgange og som fungerer bedre og bedre ikke mindst takket være vores meget 

effektive institutsekretariat. Dels mener jeg vi har fået en del samarbejder som det er godt at have i 

samme institut. Så er der dét økonomiske aspekt, at vi rent uddannelsesøkonomisk er så store, at vi 

både har gynger og karruseller, og dermed kan beholde en stor del af økonomibeslutningerne på 

institutplan, hvilket jeg ser som en stor fordel, fremfor at de ligger på et fjernere fakultetsplan. Det 

er dog vigtigt at fagene får mulighed for individuel branding af forskning og uddannelser. 

 

Studienævn: 

Med hensyn til studienævnsrepræsentationen er er de nuværende klynger meget forskelligt stedt. I 

de få klynger, der består af flere ret store fag, er det særligt problematisk, at ikke begge fag er 

repræsenteret i studienævnet. Af vores ni klynger gælder det vel i særlig for for KÆM og DRAMUS 

klyngerne. At en uddannelsen med et optage på 30-50 studerende og dermed en forholdsvis stor 

studenterpopulation ikke er repræsenteret med en VIP i studienævnet er ikke hensigtsmæssigt. Det 

kan afhjælpes med et ekstremt tæt samarbejde, det har vi gjort i DRAMUS, men det er damage 

control. 

Der kan derfor være god grund til at tænke i flere studienævn på instituttet. 

Man kunne overveje at dele det nuværende studienævn op i to. Men det er svært at lægge snittet. 

Lidt nemmere bliver det hvis vi bruger lokationerne som logik, fordi det ligner noget vi kender fra 

tidligere. 

Faglig set har de æstetiske fag en del fællesgods, som vi tidligere nød glæde af i  forskellige 

fællesæstetiske tiltag og nærhedsprincippet med at være i samme hus, ses i frokoststuen, mødes på 

gangen osv. er en tiltalende tanke. Jeg kan dog komme i tvivl om, hvorvidt det vil føles som nærhed, 

hvis sekretariatet ikke rykker med over på lokationerne. 



 

Der kan dog også være noget farligt i de lokationsbestemte studienævn fordi det ligner noget vi 

kender, nemlig det vi kom fra, og virkeligheden ER jo ikke som tidligere. Der er desuden opstået 

mange frugtbare samarbejder i det nye studienævn, som det er ærgerligt at miste. 

Jeg kan heller ikke lade være med at bemærke, at jeg har oplevet en stor åbenhed for 

forskelligheder i  det store IÆK-studienævnet . Som repræsentant for uddannelser, der har mange 

særheder, oplever jeg en større forståelse for dette i det nuværende studienævn, simpelthen fordi vi 

er så forskellige at diversiteten af uddannelser er større. Den åbenhed og frihed for de enkelte 

uddannelser vil jeg meget nødigt miste igen. I det hele taget synes jeg studienævnet har 

samarbejdet utrolig godt, og som en af de studerende sagde da vi diskuterede det på sidste 

møde:”Det store Nævn er en sikringmod fagprotektionisme diskussionerne glidere lettere. Det er 

tvivlsomt at denne åbenhed kan bibeholdes i et mindre Nævn.” (citatet vil være at finde i næste SN-

referat) 

Et strukturelt problem som jeg ser ved at have 3 studienævn på IÆK er at der bliver nødt til at være 

et ledelseslag både over og under. Dels et lag over der koordinerer, så man ikke går i hver sin retning 

i de tre studienævn. Dels et lag under, for selv om der sidder én repræsentant i disse studienævn fra 

alle fag, skal denne repræsentant jo repræsentere nogen. 

 

UFU’erne 

UFU’erne er, som vi ved, skabt som en nødvendighed af den struktur vi blev påtvunget med de 

meget store institutter og kun ét studienævn. Da der ikke må sidde mere end 9 VIP’er og 9 

studerende i et studienævn, og da der er langt flere uddannelser/fag på instituttet måtte man slå 

nogen sammen i en fællesrepræsentation og voilá: UFU’et blev født! 

For mange der ikke selv sidder i uddannelsesfagudvalget, har der været svært at forstå hvad man 

egentlig laver i UFU’et, og jeg hører mange sige, at der er kommet et led ind mellem VIP og 

studienævn. Men jeg vil bare minde om at det var der også i den gamle struktur, da vi havde et 

kasernestudienævn. Her var der fagudvalg på de enkelte fag, med 1-2 undervisere og studerende og 

en sekretær. Jeg synes UFU’et har været en berigelse frem for de gamle fagudvalg (hos os MUS-

udvalget). I vores DRAMUS UFU, har jeg oplevet at de studerende er kommet på banen på en helt 

anden måde end tidligere. De prioriterer møderne højt, de er meget aktive, og der er altid 3-4 

studerende, en studievejleder og så 3-4 VIP’er tilstede på møderne. Det giver nogle gode 

diskussioner, også fordi de forholder sig meget aktivt til hinandens faglighed. Vi og de kan ”spejle” 

vores fagligheder i hinandens, undre os eller komme med gode forslag. Vi kan løse problemer på den 

ene uddannelse med noget, man allerede har erfaring i på den anden. Jeg synes meget sjældent der 

er en stemning af at man ikke gider beskæftige sig med den uddannelse, der ikke er ens egen. Kort 

sagt har jeg ikke oplevet et så levende samarbejde med studerende, siden Musikvidenskab havde sit 

eget studienævn. Det der diskuteres i UFU’et det tages videre til SN af mig og 

studenterrepræsentanten. Jeg kan frygte at dette engagement igen forsvinder når der kun sidder én 

studerende fra hvert fag  fx i et lokationsstudienævn. 

 



Personaleledelse: 

Personaleledelsens er vanskelig, for hvor ligger den bedst? På den ene side er det godt med en 

personaleleder der har omfattende viden om faget, uddannelserne, den enkelte VIPs dagligdag mv. 

På den anden side er det godt med lidt afstand, så man også indimellem kan tage upopulære 

beslutninger. Lokationerne er blevet foreslået som et skæringspunkt, men jeg er alvorligt bange for 

at det er for store enheder til ordentlig personaleledelse.  Mon ikke vi er 60-70 VIP’er på kasernen, 

det er mange! Jeg mener god personaleledelse indebærer at personalelederen kender alle de 

ansatte vedkommende har ledelse for forholdsvist godt, kender deres forhold og situation, kender 

deres arbejdsmængde og har et forhold til den enkelte, så man jævnligt ser hinanden i øjnene. Der 

skal altid være tid til den enkelte medarbejder, der komme med et forslag eller et problem. Så det er 

ikke blot en MUS-samtale om året, som det i sig selv også kan være svært at overse for 60-70 

mennesker, men også alt det ind i mellem. Jeg har hørt vurderet at 20-25 stykker er hvad man kan 

overskue som personaleleder, hvis man ikke skal have et nyt mellemlederled ind. Derfor mener jeg 

personaleledelse bør være for et mindre antal end alle på kasernen. Hvis personaleledelsen på 

denne måde kommer tæt på faget, mener jeg det bør fortsætte som nu med den praksis at 

institutlederen tager de vanskelige samtaler, senioraftaler mv., så man her har et 

armslængdeprincip. 

 

Alle de andre opgaver: 

I den nuværende uddannelseslederrolle har det hele jo hængt sammen: 

studienævnsrepræsentation, personaleledelse, men også andre former for ledelse og 

administration: Nemlig alt det ind i mellem. 

 

Alt-det-ind-i-mellem er eksempelvis: 

 Implementering af tiltag bedsluttet i fakultuts- eller institutledelse, hvad enten de handler om 

arbejdsmiljø, arbejdstid, økonomi, strukturer osv. 

 Afholdelse af RUS-uge med alt hvad det indebærer fra at finde tutorer, holde kontakten med 

dem, til evaluering, 

 Undervisningsevaluering og øvrig kvalitetssikring af uddannelserne herunder indsamling af 

evalueringerne, sætte møder og temaer op så de diskuteres, sørge for at uhensigtsmæssigheder 

rettes og nye tiltag implementeres og sende referater videre op i systemet. 

 Implementering af tiltag besluttet i Studienævn KA-introer, specialeworkshops, ph.d-

inspirationsmøder, gymnasielærerdag  osv., 

 Regelmæssigt samarbejde med studievejlederne om diverse infomøder og studiepraktik mv. 

 Regelmæssig kontakt til studieadministrationen 

 Tilretninger af skemaer, og eksamensplaner, kursuskatalogtekster, og nye studieordningstekster 

sammen med det administrative personale? 

--- og meget meget mere.... 

 



 Nogle af disse opgaver løses af tovholderen i de klynger, hvor der er en tovholder for et fag. Men 

skal alle disse mange opgaver ned på det enkelte fag igen? 

 

Ledelsesstruktur: 

Der er en del af disse oplistede arbejdsopgaver, der hænger sammen med personaleledelse, 

eksempelvis undervisningsevaluering, men også noget så jordnært som eksamens- og 

undervisningsplanlægning, hvor det er godt at have viden en den enkelte medarbejders ønsker og 

dagsform. 

Hvis vi har et studienævn der er mindre end det nuværende, med en repræsentant fra hvert fag, er 

det så denne repræsentant det har ansvaret for alt det ovennævnte på uddannelserne? Kort sagt er 

VIP repræsentanten i studienævnet ansvarlig for alle disse ting, som vi uddannelsesledere har 

været?  Skal disse opgaver løses på det enkelte fag, for flere fag sammen (som nu), eller for hele 

lokationen? Og hvad indebærer de forskellige løsninger i forhold til faglighed, nærhed, overblik og 

timeforbrug. 

Desværre har jeg flere spørgsmål end svar, og jeg ser ikke lyset i nogle af de strukturforslag der er 

stillet ej heller i det eksisterende. Men jeg mener det er vigtigt vi har alle aspekter med når vi på et 

tidspunkt vælger struktur, og jeg har forsøgt her at opliste fordele og ulemper som de ser ud fra min 

stol. Jeg glæder mig til diskussionerne i fremtiden, og glæder mig over at grunden til at vi skal 

”trækkes” med alt dette, jo er at der endelig er lydhørhed overfor hvad vi mener. Jeg vil stærkt 

opfordre alle til at komme på banen med synsvinkler og meninger for lige nu står vinduet åbent for 

det, og det gør det ikke så tit. 



Markedsføring/identitetsvanskeligheder 
 
Det er stadig et problem med institutnavnet ”Æstetik og Kommunikation” – hverken æstetikere eller 
kommunikationsfolk føler sig hjemme under den hat. Hvis ikke det kan ændres (og hvem tør håbe på 
det) må fagenes navne helt frem på hjemmesiderne og i andre markedsføringssammenhænge, og 
institutnavnet skal alene anvendes til interne (administrative) anliggender. 
 
 
Med venlig hilsen / Best regards  
  
Marianne Rasmussen 
  

 



Peter (efternavn mangler) 

Det kan tilføjes, at en stor del af medarbejderne på Katrinebjerg hverken opfatter sig selv som 

æstetikere eller kommunikationsfolk og om muligt føler sig endnu mindre hjemme under den 

betegnelse. 



Indspil til debatten om organisering på Arts fra nogle medarbejdere ved Litteraturhistorie 
Institutstørrelse 

• Der er ikke enighed på dette punkt. Men vi er alle enige om, at anbefale, at evaluere denne 
efter tre år med et åbent sind, dvs. med en reel mulighed for omstrukturering og uden at man 
behøver at gå og være bekymret i tre år. 

 
Institut vs. Fakultet: 

• En af de indbyggede farer i vores nye institutstruktur er, at institutterne er så store og nu 
også med så selvstændig økonomi, at de kommer til at virke som minifakulteter, der isolerer 
sig fra resten af fakultetet. Det har vi allerede set ske i et vist omfang, og det er nødvendigt 
at lave en strategi for tværgående samarbejder på fakultetet. Det er nødvendigt på 
forskningsområdet: Her er det formentlig mest enkelt, for mange forskningsenheder er 
allerede tværgående, og programmerne er nu løst fra deres institutionelle 
(personaleledelsesmæssige) bindinger og har mulighed for også at være tværgående. Nogle 
af programmerne fx på Historie er, ifølge forlydender, allerede institut-tværgående. Men det 
er endnu mere nødvendigt på studieområdet. For at dette kan ske, er det vigtigt, at der er en 
fleksibel ordning for udveksling af undervisere og studerende, og det er en 
studienævnsformændene, der skal udvikle dette i samarbejde med studieledelse. 
 

Ang. forskningsprogrammer og forskningsenheder: 
• Der er mange problemer og udfordringer her og også positive erfaringer at arbejde videre 

med. Vores anbefaling er, at man igangsætter (inden for det næste års tid) en debat om det, 
evt. en undersøgelse,f x. af hvordan phd.erne trives i programmerne i relation til 
forskerskoler, forskningsstrategisk opbakning mv.  
 

 
Studienævn 

• Studienævnenes størrelse: Det allerstørste problem overhovedet i den nuværende struktur er 
studienævnenes størrelse og strukturelle indplacering i organisationen. Vi vil meget stærkt 
anbefale mindre studienævn af følgende grunde: 
• Der er i den nuværende studienævnsstruktur alt for langt til studienævnene. De færreste 

kender studienævnsformanden og han er ikke synlig i miljøerne og der er ude i miljøerne 
generelt meget lidt føling med hvad der foregår i studienævnet, herunder fx udviklingen 
af fx tværgående forløb som profilfag, humfag, valgfagsstrukturen, tilvalg, politik ift. 
internationalisering mv. Dette skyldes efter vores overbevisning ikke kun 
kommunikationsproblemer, som kunne afhjælpes med mere information og det skyldes 
heller ikke kun overgangsproblemer. Tværtimod er det et problem, der hænger sammen 
med studienævnets størrelse og dets indplacering i strukturen og det er et problem, der 
kun vil vokse. Det vil det gøre blandt andet fordi belastningen på studienævnet ovenfra 
vil vokse måske næsten eksponentielt de kommende år. Fremdriftsreformen (med et 
dertilhørende voksende antal dispensationssager), kvalitetsudviklingsreform (med kravet 
om/behovet for (?) nye standarder) og andre tiltag vil, også ifølge den nuværende ledelse 
vokse kraftigt i de kommende år. Dette kan selvfølgelig være et argument for et stort 
studienævn, men det mener vi ikke det er, og det betyder, at afstanden mellem 
studienævn og den enkelte medarbejder ikke vil blive mindre men derimod større. 
Professionaliseringen og ledelsesstyringen af studienævnet vil øge og indflydelsen 
nedefra vil mindskes. 



• Faglig repræsentation. Af indlysende grunde bør hvert fag have en repræsentant i 
studienævnet. Fagene på fakultetet har selvfølgelig en række fællestræk generelt og mere 
specifikt med nogle andre fag, men dels er de nuværende ufu’er/fagklynger/sektioner 
ikke alle steder inddelt efter særlige faghensyn (og tilgodeser dermed ikke et sådant 
fagligt fællesskab), dels er der også en række fagudviklingsinitiativer, der er knyttet til 
fags særlige karakter. En god ufu-leder vil selvfølgelig kunne tilgodese alle fag i en ufu, 
men han/hun kan af gode grunde ikke kende faget og dets fagudviklingstraditioner 
indefra, og ufu-niveauet indsætter et ekstra administrativt niveau mellem fag og 
studienævn, som selv i den bedst af alle verdener vil føre til mere afstand og mindre 
inddragelse, mindre information etc. Hvis der er fag, der pga. størrelse ikke ønsker at 
være repræsenteret, kan der selvfølgelig laves en undtagelse fra denne regel. Men 
princippet må være, at ethvert fag kan føle sig og faktisk agere som et selvstændigt 
subjekt i relation til studienævnet. Hvis vi skal spille ind, skal vi også kunne agere som 
fag. 

• Et problem i den store afstand og den manglende indflydelse er, at den enkelte 
medarbejders engagement vil falde. Dette er af nogen blevet italesat som et gode. Det er 
dejligt, at nogen tager sig af administrationen, så vi andre kan undervise og forske. ~Men 
den individuelle frihed har (udover at være en illusion) efter vores overbevisning en alt 
for høj pris. Der bør i enhver organisation være en sammenhæng mellem den 
individuelle indsats og kreative indspil og den overordnede strategi. Hvis dette ikke 
sikres, så vil institutionen mangle evne til fornyelse. Det er ikke i institutionens 
langsigtede interesse at have medarbejdere, som helst ikke vil forstyrres af 
administrative tiltag, og slet ikke i en institution som universitetet, som skal fornys 
nedefra af den forskning og undervisning, der rent faktisk foregår. Som sagt: vi mener, at 
der er en reel risiko for, at den nye organisation ikke kan sikre den sammenhæng. Nogle 
vil mene, at engagementet faktisk allerede har taget skade. 

• Fagudviklingsdiskussion på tværs af fag: Et af argumenterne for det store studienævn er, 
at det skal kunne tage sig af tværgående uddannelser og det er også et argument, der har 
en vis tyngde, eftersom det vitterligt var et problem på det gamle fakultet (under Bodil 
Due) at håndtere sådanne tværgående uddannelser. Der er en vis ræson i argumentet om 
at det nye studienævn har vist sig bedre egnet til at tage sig af tværgående uddannelser, 
fx den nye uddannelse i børnekultur mv. Men det er trods alt for voldsomt at opretholde 
dette kæmpe studienævn af hensyn til de tværgående uddannelser, dels fordi der er andre 
tværgående undervisningsmæssige samarbejder, som det ikke har håndteret så godt 
(profilfag,humfag mv) dels fordi det af gode grunde ikke kan håndtere 
fagudviklingsinitiativer på enkeltfagligt niveau. Det er simpelthen for stort til det og man 
ikke diskutere enkeltfaglige problemer i dette store nævn. 

• Her viser der sig et andet problem. Nemlig at fagklyngerne er for små og tilfældigt 
sammensatte til, at de bliver meningsfulde fora for fagudviklingsdiskussioner. Og det 
betyder, at faget i sin fagudviklingsproces kun diskuterer med sig selv og af og til 
forsøger at bidrage til en udviklingsproces, som studienævnet sætter i gang på et meget 
overordnet plan.~ Det bedste ville være, hvis der var et forum, hvor faget kunne 
diskutere fagudvikling med et vist antal beslægtede fag, for dette er med til både at 
kvalificere og skærpe initiativerne og at dæmme op for fagchauvinistiske dagsordener i 
en større sammenhæng. Dette forum er helt fraværende i den nye struktur. Mange af 
fagklyngerne består kun af to fag (så vidt vi ved) og ofte to fag, der ikke nødvendigvis 
har meget tilfælles. 

• Magtbalance mellem studienævn og studieledelse. 



Da vi lavede den nuværende institutstruktur, var der mange spekulationer om 
magtbalancen mellem studienævn og studieledelse. Vi synes, at det er blevet meget 
synligt, hvordan denne balance er. Studienævnene virker på mange måder som ledelsens 
forlængede arm. Dette betyder naturligvis ikke, at studienævnet ikke selv bestemmer 
dagsorden og beslutningsgange mv., men det betyder, at det pres, der er på 
studieledelsen mht. at imødekomme krav ovenfra (fak./universitetet/ministeriet) hurtigt 
bliver dagsordenssættende for studienævnet også, og det er i højere grad studielederen 
end studienævnsformanden, der sætter dagsordenen for uddannelsesudvikling. Det er et 
problem, eftersom netop studienævnet, udover Akademisk Råd, er det eneste 
demokraktisk valgte nævn på fakultetet. Og hvis det ikke står så stærkt, er det også et 
tegn på, at medarbejderindflydelsen ikke står så stærkt, hvad den jo så heller ikke gør. Vi 
lever i en hierarkisk ledelsesstruktur med vide ledelsesmæssige beføjelser (og det bliver 
ikke anderledes), men netop i en sådan struktur kan det være fornuftigt (også af hensyn 
til institutionen) at have organer, hvor en anden udviklingstænkning kan tage form. 

 
 
Af alle disse grunde vil vi foreslå følgende: 

• At man laver tre studienævn på instituttet 
• At de er lokationsbaserede (for os er det vigtigt, at de kan tage sig af et hvilket som helst 

fagudviklingsinitiativ, så de skal ikke være funktionsopdelte (det har vi allerede alt for 
meget af) og nærheden er altafgørende for medarbejderindflydelsen. 

• At de tre studienævnsformænd opretter et studienævnsudvalg over studienævnene, som i 
særlig grad har til opgave at håndtere ovenfrakommende krav og at kalibrere de enkelte 
studienævns indsatser i forhold til instituttet (og fakultetet) set som helhed og som har til 
opgave at holde møder med studielederen. Studielederfunktionen kan også være tilknyttet 
studienævnene med en bestemt defineret arbejdsdel (fx ½) og der bør være en 
studienævnssekretær tilknyttet studienævnene, som også deltager i studienævnsudvalget (én 
der har samme funktion som Hanne nu har).  

 
 
Institutionel opbakning af fag-niveauet. 
Fagniveauet bør styrkes institutionelt. Det er ikke nok, at der på bedste beskub uddelegeres 
opgaver til dette niveau, fx fra afdelings (ufu-)niveauet. Fagniveauet skal have 
organisatorisk legitimitet og institutionel anerkendelse. En sådan styrkelse vil være i 
overensstemmelse med den nye rektors udmeldinger om vigtigheden af at styrke 
fagniveauet, og det vil også være i tråd med aftagerpanelernes ønsker om at vægte 
kernefagligheden højt. Sidst men ikke mindst vil det sikre, at fagudviklingen inden for faget 
bindes sammen med de overordnede strategier – en proces, der er blevet bremset under 
fusionsprocessen. 
 
Personaleledelse 
Hvis man opretholder afdelingsniveau, er det som sagt nødvendigt at tænke et niveau under 
dette. Personaleledelse kan evt. ligge på afdelingsniveau eller på fagniveau, meget gerne 
med support fra Institutlederen.  
 
Valg af Afdelingsledere/fagledere 
Disse bør udpeges efter indstilling nedefra. 
 



 
 
På det admininistrative område: vi går også ind for en vis nærhed. Vi synes både, at man skal se på, 
hvordan studieadministratorer kan samarbejde mere med fagmiljøet og hvordan 
forskningsadministration og forskningssupport fungerer. Helt aktuelt er det især vigtigt at kigge 
support på konferencer og forskningsseminarer efter i sømmene. Det fungerer ikke, fordi det er alt 
for funktionsopdelt og det kontor, der skulle tage sig af det, har alt for mange opgaver. 
 
Med venlig hilsen 

 
Frits Andersen, Lis Møller, Jakob Ladegaard, Tore Rye Andersen, Per Dahl, Mads Anders 
Baggesgaard, Johanne Helbo Bøndergaard, Jonas Ross Kjærgård og Karen-Margrethe Simonsen 



INSTITUT(OM)ORGANISERING – FÆLLES 
SYNSPUNKTER OG FORSLAG FRA 
MUSIKVIDENSKABS LÆRERGRUPPE 
25.09.2014 | LEKTOR STEEN KAARGAARD NIELSEN 

 

Følgende er en kort opsummering af de fælles synspunkter og forslag, som var resultatet af 

et  lærermøde på Musikvidenskab 23. september 2014 om det igangværende eftersyn af den aktuelle 

institutorganisering. Diskussionen tog afsæt i en bevarelse af den nuværende institut-tredeling af Arts 

og kredsede primært om diagnosticering af de overvejende administrative uhensigtsmæssigheder, som 

vi entydigt oplever som en konstant forstyrrelse i og besværliggørelse af vores arbejdshverdag, samt 

forslag til afhjælpning af denne frustrerende og uholdbare situation. 

Studienævnsstruktur 

For at sikre en nødvendig styrkelse af den formelle enkeltfaglige repræsentation og dermed understøtte 

den realitet, at langt de fleste uddannelser fortsat er enkeltfagligt funderet (inkl. naturligvis diverse 

tilvalg), mener vi, at det ville være formålstjenligt at indføre en 'klyngebaseret' studienævnsstruktur 

med en række mindre studienævn (fx 6-8 medlemmer), der hver repræsenterer 2-3 fag. Strukturen kan 

tage udgangspunkt i den nuværende klyngestruktur eller en revideret udgave heraf. Dette ville også 

sikre en fleksibilitet i forhold til at udvikle relevante 'bilaterale' samarbejder omkring fagligt relevante 

fælles kursusudbud samtidig med, at det nødvendige samarbejde på institutplan uddeligeres til et 

fællesorgan sammensat af repræsentanter fra de enkelte studienævn. Grundlæggende er vi af den 

opfattelse, at uddannelsesrelevante beslutninger skal tages af så fagspecifikt kompetente 

repræsentanter som muligt. 

Administrativ servicering 

Det er en fælles oplevelse, at den ledelsesmæssige udskillelse og såvel funktions- som lokationsmæssige 

centralisering af TAP-området har afstedkommet en 'omvendt verden', hvor vores arbejdsliv nu er 

underlagt en række administrative og systemiske logikker, som ikke er befordrende for en effektiv 

arbejdsindsats. Alt for meget (spild)tid bruges på henvendelser ud i en fjern og uigennemskuelig 

administrativ jungle med frustration og stress til følge. 

                      I forlængelse af ovenstående forslag til ny studienævnsstruktur mener vi, at det ville 

afhjælpe problemet, at en lokationsplaceret fuldtids-TAP tilknyttet det enkelte studienævn fungerer som 

en nødvendig 'oversætter' af og fagvirkelighedsnær feedback-funktion i forhold til de centralt dikterede 

administrative logikker, så den enkelte VIP kun behøver at henvende sig ét (lokalt!) sted for at afklare 

og håndtere administrative spørgsmål og problemer vedrørende skemalægning, eksamen, (for 

Musikvidenskabs vedkommende) optagelsesprøvetilrettelæggelse, etc. Denne type af menneskeligt 

interface, mener vi, er nødvendig for igen at optimere VIP-personalets mulighed for at koncentrere 

arbejdsindsatsen omkring relevant arbejde. Dette vil også gøre det muligt for studerende at henvende 

sig i deres studienærmiljø med spørgsmål og problemer omkring deres 'systemunderstøttelse', som de 

pt. tilsyneladende oplever det meget svært at få human support omkring. 

Lokaleadministration 

Også den centraliserede lokaleadministration opleves som et ikke blot meget ufleksibelt system, der 

afstedkommer uhensigtsmæssig skemalægning (der har direkte negativ indflydelse på de studerendes 

studieudbytte) og 'tilfældig' skalten og valten med lokaleplacering og -flytning af undervisningsforløb ud 

fra uigennemskuelige og 'vores verden'-fjerne prioriteter. Vi mener, at en opsplitning i lokationsbestemt 

mailto:musskn@dac.au.dk


lokaleadministration er et nødvendigt tiltag for at bryde med de systemiske logikker, der i hvert fald for 

nuværende opleves som direkte kontraproduktive. 

I den bedste (læs gerne: værste) af alle verdener ville en perfekt rationel disciplinering af menneskelig 

adfærd i kraft af systemunderstøttede administrative logikker måske være en realitet, men det er ikke 

vores virkelighed. Og det må i vores øjne være denne praktiske virkeligheds behov, der danner 

udgangspunkt for administrativ understøttelse og ikke omvendt, som det alt for ofte er vores aktuelle 

oplevelse. 

Med venlig hilsen 

Musikvidenskabs lærergruppe 

 



Organizational	  changes	  at	  IÆK	  
	  -‐	  Response	  from	  Digital	  Design	  &	  Information	  Studies.	  
	  
	  
We	  fully	  acknowledge	  the	  key	  points	  in	  the	  problem	  analysis	  report	  and	  we	  are	  encouraged	  
by	  the	  faculty	  management’s	  initiative	  to	  address	  the	  tough	  challenges	  we	  face.	  
	  
For	  Digital	  Design	  and	  Information	  Studies	  it	  is	  important	  that	  we	  in	  the	  future	  can	  act	  as	  a	  
unit	  with	  a	  high	  degree	  of	  autonomy	  and	  with	  strong	  means	  for	  collaborating	  with	  other	  units	  
within	  as	  well	  as	  outside	  of	  the	  current	  IÆK	  structure.	  Whether	  this	  autonomy	  can	  be	  
performed	  in	  the	  framework	  of	  a	  large	  department	  with	  a	  clear	  sub-‐departmental	  structure	  as	  
suggested	  in	  the	  present	  re-‐organization	  of	  IÆK,	  or	  needs	  a	  division	  into	  smaller	  departments	  
like	  e.g.	  a	  School	  of	  IT	  is	  for	  us	  unclear	  at	  the	  moment.	  This	  depends	  to	  a	  high	  degree	  on,	  for	  
example,	  changes	  in	  administrative	  support	  (decentralization).	  	  
	  
However,	  what	  is	  clear	  to	  us	  is	  the	  need	  for	  a	  change	  that	  concerns	  the	  points	  listed	  further	  
below.	  	  We	  encourage	  the	  faculty	  to	  further	  discuss	  with	  us	  how	  these	  points	  can	  be	  met	  
within	  the	  three	  scenarios	  presented	  in	  the	  “review	  of	  the	  faculty’s	  internal	  organization”:	  1)	  
Maintaining	  the	  current	  departmental	  organization,	  2)	  Further	  adjustment	  of	  the	  internal	  
organization,	  3)	  Changing	  the	  current	  departmental	  organization.	  
(See,	  http://medarbejdere.au.dk/hoved-‐omraader/ar/artsproces/)	  
	  
	  
From	  our	  discussion	  at	  the	  staff	  meeting	  August	  26th,	  2014	  the	  following	  points	  was	  agreed	  
upon:	  
	  

1. In	  the	  current	  structure	  it	  is	  difficult	  to	  identify	  our	  research	  and	  educational	  programs	  
under	  the	  heading	  of	  Aesthetics	  &	  Communication.	  We	  need	  a	  unit	  with	  a	  distinct	  and	  
recognizable	  identity	  that	  can	  encompass	  our	  professional	  engagement	  and	  to	  which	  
we	  feel	  closely	  affiliated	  with	  in	  relation	  to	  our	  research	  and	  teaching.	  	  Such	  a	  unit	  
needs	  also	  be	  a	  better	  and	  primary	  platform	  for	  promoting	  research	  and	  educational	  
activities	  nationally	  as	  well	  as	  internationally,	  i.e.	  the	  unit	  needs	  to	  be	  our	  frontend	  to	  
colleagues,	  collaborators	  and	  current	  and	  future	  students.	  

	  
2. We	  need	  locally	  (at	  the	  unit	  level	  mentioned	  above)	  to	  have	  more	  executive	  power	  in	  

relation	  to	  decisions	  that	  involve	  economic	  dispositions	  e.g.	  in	  relation	  to	  resources	  
needed	  for	  carrying	  out	  research	  and	  teaching	  activities.	  Therefore,	  we	  believe	  long-‐
term	  budgets	  are	  needed	  and	  should	  be	  negotiated	  in	  a	  fair	  correlation	  to	  the	  
performance	  of	  the	  unit	  in	  response	  to	  e.g.	  educational	  earnings,	  needs	  of	  educational	  
resources	  and	  obtained	  research	  funding.	  Several	  other	  Danish	  universities	  have	  in	  the	  
recent	  five	  years	  strategically	  invested	  in	  building	  up	  educations	  in	  direct	  competition	  
with	  ours,	  and	  we	  are	  falling	  behind	  in	  areas	  where	  we	  used	  to	  lead.	  We	  need	  the	  
decision-‐making	  power	  to	  maneuver	  and	  respond	  to	  this	  challenge.	  	  We	  also	  need	  
stronger	  management	  and	  administrative	  support	  and	  day-‐to-‐day	  dialogue	  directly	  
related	  the	  core	  services	  we	  deliver:	  teaching,	  research,	  talent	  development,	  and	  
knowledge	  dissemination.	  

	  



3. We	  believe	  that	  a	  stronger,	  more	  pro-‐active	  local	  administrative	  support,	  preferably	  
with	  a	  number	  of	  co-‐located	  administrative	  colleagues,	  is	  needed	  for	  the	  unit	  to	  
function	  efficiently.	  This	  could	  be	  in	  relation	  to	  e.g.	  marketing,	  management,	  research	  
and	  educational	  planning.	  

	  
4. The	  present	  division	  of	  research	  and	  teaching	  into	  two	  separate	  areas	  (research	  

programs;	  UFUs)	  can	  have	  the	  benefit	  of	  strengthening	  research.	  However,	  a	  
disconnection	  of	  research	  from	  teaching	  is	  a	  potential	  danger	  that	  should	  be	  looked	  
into	  

	  
	  
	  
	  

Information	  Studies	  &	  Digital	  Design.	  
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Notat vedr. institutorganiseringen fra kollega-gruppe på Kasernen 

 8. sept. 2014, revideret 24. sept. 2014 

  

Dette notat er skrevet som et bidrag til det igangværende 'eftersyn' af institutstrukturen på Arts. 
Bidraget er blevet til på baggrund af et kollegialt møde med deltagelse af ca. 20 personer fra de 
forskellige æstetiske fag, og på baggrund af de kommentarer og diskussioner, som den første version af 
notatet har givet anledning til. Notatet repræsenterer ikke alle kaserne-kollegers synspunkter. 

De primære ønsker er følgende:  

• Klarere ledelse tæt på fagmiljøerne og den enkelte medarbejder 

• En studienævnsstruktur, hvor alle uddannelser kan opnå selvstændig repræsentation 

• Brede tværfaglige forskningsprogrammer, men i en mere fleksibel form.  

Med udgangspunkt i disse tre hovedmarkeringer kan man begynde at udtænke en række forskellige 
scenarier. Det scenarium, vi præsenterer her, forsøger at indløse ønskerne ved hjælp af:  

• Bevarelse af de nuværende institutgrænser 

• Opdeling af studienævnet 

• Genovervejelse af ledelsesspørgsmålet  

Studienævnsstruktur 

Ønsket om at sikre alle selvstændige uddannelser (BA/KA) mulighed for at opnå selvstændig 
repræsentation i et studienævn sætter nogle klare lovbestemte rammer for, hvor store disse studienævn 
kan være. Der er nemlig max 9 repræsentationsområder i et studienævn, der højst må tælle 18 
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personer (9 VIP + 9 STUD). Man kan godt forestille sig, at flere uddannelser beslutter sig for at have 
fælles SN-repræsentation, men i udgangspunktet må man operere med studienævn omfattende max 9 
uddannelser.  

Konsekvenser af en opdeling af SN 

Hvis man beslutter sig for en opdeling af studienævnet rejser det (mindst) to væsentlige spørgsmål:  

1) Hvordan skal snittene mellem de nye SN være? 

2) Hvordan sikrer man den fortsatte koordinering / samarbejde mellem de enkelte SN i det samlede 
IÆK?  

Vi har ikke noget klart svar på denne udfordring, men vil pege på væsentligheden af at få diskuteret 
disse spørgsmål meget grundigt igennem.  

I det scenarie, vi foreslår her, arbejder vi med en lokationsbaseret model. I den nuværende organisering 
af IÆK rækker det ene studienævn hen over uddannelsesmiljøer der fysisk er placeret på tre primære 
lokaliteter (Kasernen, Katrinebjerg, Nobelparken). I den medfølgende model er lokationsspørgsmålet og 
studienævnsstrukturen forsøgt samtænkt, og resultatet er tre, måske fire studienævn (qua antallet af 
fag er det muligvis nødvendigt med to studienævn i Nobel). Men igen bør det fremhæves, at eventuelle 
nye snitflader vil skulle diskuteres meget grundigt med alle fagmiljøer, og at der altså formodentlig vil 
være tale om en længere etableringsproces.  

Tilsvarende væsentligt vil det være at diskutere, hvordan man i en eventuel ny studienævnsstruktur 
sikrer koordinering og samarbejde mellem de nye studienævn. Her bør man anerkende, at de 
nuværende studienævn faktisk har gjort en meget stor indsats for at opnå sammenhæng i fx den 
studieadministrative praksis på tværs af instituttet; noget som formodentlig kun vil blive endnu mere 
nødvendigt fremover.  

Man kan overveje indførelsen af institut-brede koordineringsudvalg bestående af de nye SNs formænd, 
ligesom denne persongruppe utvivlsomt vil have behov for at være i formaliseret, hyppig dialog med 
institutledelsen, fx representeret ved afdelingsledere (se nedenfor). Spørgsmålet om studielederposten 
skal også adresseres (bør der være personsammenfald mellem SL og SN-formandsposten? Kan man 
inden for rammerne af lovgivningen forestille sig, at de nye SN har samme studieleder?).  

Lokationsspørgsmålet 

Det bredt formulerede ønske i mange kollegiale sammenhænge om at styrke sammenhængen helt 
lokalt, altså dér hvor man fysisk befinder sig (mest) i dagligdagen, bør også overvejes. Det drejer sig 
ikke nødvendigvis om at gøre lokationerne til det primære udgangspunkt for uddannelsessamarbejder, 
som i de gamle institutter, men om at styrke personaleledelsen og den administrative understøttelse, 
der hvor medarbejderne og de studerende er. 

Der er brug for en opmærksomhed på, at ledelsesopgaven ikke blot består i at koordinere og 
administrere nogle uddannelser og forskningsprogrammer og implementere strategier, men at den 
helhedsorienterede ledelsesopgave består i at lede en gruppe mennesker på et sted med nogle opgaver. 
På nuværende tidspunkt kan man få en fornemmelse af, at det er vanskeligt for ikke at sige umuligt, 
både for den enkelte medarbejder og for ledelsen, at danne sig et overblik over, hvordan opgaver og 
ressourcer (først og fremmest tid) er fordelt mellem medarbejdere, fag og andre former for enheder. 
Det gør det vanskeligt løbende at afstemme opgaver og ressourcer i organisationen ved at flytte og 
prioritere, og det problem bliver i vidt omfang overladt til den enkelte medarbejder eller til ledere, som 
måske har kompetencen, men ikke det nødvendige overblik til at løse det; især fordi mange opgaver har 
karakter af komplekse og uforudsigelige samarbejder med partnere udenfor nærmiljøet og universitetet. 



Pointen er ikke, at den enkelte medarbejder skal fratages ansvar for eller autonomi over sine 
arbejdsopgaver, men at der bør etableres bedre ”udsigtspunkter” i organisationen, hvor man har 
mulighed for proaktivt at matche opgaver og ressourcer og reagere hurtigt på akut opståede problemer. 
Personaleledelse er ikke kun ”den svære samtale” eller ”stress-samtalen” – det er ofte personaleledelse, 
der kommer for sent. Lokationerne virker som den mest oplagte ramme for at etablere personaleledelse 
tæt på fagene og medarbejderne, selvom man må overveje, om de faktisk er for store (jf. Pia 
Rasmussens notat af 14. sept.). 

Administrativ understøttelse af systemet 

Selv om det ikke direkte har været diskuteret i gruppen, synes det indlysende, at denne struktur – 
ligesom alle andre – kræver en nær, administrativ support. Det er derfor væsentligt at tænke en 
lokationsbestemt administration ind i en eventuel ny struktur, fx knyttet til de nye afdelingsledere.  

Faglig ledelse 

Hvis man vil muliggøre dette overblik, hvis man vil gøre fagene mere synlige i organisationen som de 
faktiske enheder, de er, i kraft af de opgaver, de løser, og hvis man vil understøtte muligheden for at 
lave løbende fagudvikling, giver det også anledning til at genoverveje den helt fagnære ledelse. 

Først og fremmest anser vi det for vigtigt, at de fag, der ønsker det, får mulighed for en direkte 
repræsentation i studienævnet. 

Dernæst har det betydning, at fagkoordinatoren ikke bare bliver uddannelsens ”praktiske gris”, men 
faktisk har ansvaret for den løbende udvikling af fagmiljøet. Det kræver et engagement, som 
formodentlig kun kan tilvejebringes ved at give denne persongruppe en kombination af reelindflydelse, 
en fornuftig time-kompensation og et rimeligt løntillæg. 

Hvordan arbejdsdelingen mellem fagkoordinatoren (med ansvar for faget) og afdelingslederen (med 
ansvar for lokationen + personaleledelse) tilrettelægges er afgørende for, om en sådan struktur kommer 
til at fungere (igen er det værd at skele til Pia Rasmussens notat af 14. september). Det er nok værd at 
understrege, at der bør være et nært samarbejde og et delt ansvar mellem fagkoordinator og 
afdelingsleder, når det gælder mange af de praktiske ledelsesopgaver, men at direkte personaleansvar 
påhviler afdelingslederen. Det bør desuden ikke påhvile fagkoordinatoren alene, at bringe information og 
ledelseskraft ud på fagene, og problemer frem til ledelsen. Principielt bør afdelingslederen repræsentere 
ledelsen overfor faget (ved deltagelse i udvalgte lærermøder), ligesom fagkoordinatoren repræsenterer 
faget overfor ledelsen (gennem bl.a. studienævnet). Denne dobbelte repræsentation bør kunne sikre en 
bedre sammenhæng og kommunikation mellem ledelse og medarbejdere i ”bunden” af organisationen.   

I figuren (vedlagt) har vi forsøgt af visualisere to variationer af den foreslåede model. Den ene tager 
udgangspunkt i én afdelingsleder pr. lokation, den anden opererer med et ledelsesteam bestående af to 
afdelingsledere, og en studienævnsformand pr. lokation. Den første variation er nok den strukturelt set 
mest overskuelige og stringente, den anden variation forsøger at tage højde for, at lokationerne muligvis 
er for store til, at en afdelingsleder vil kunne have det tilstrækkelige overblik til at udøve 
personaleledelse. Ingen af modellerne arbejder med klynger eller ufu’er, men i version to altså med 
afdelingsledere, der har ansvar for flere selvstændige fag, og som indgår i et ledelsesteam på 
lokationen.  

Forskningsprogrammerne 

Mange har oplevet de tværfaglige forskningsprogrammer som en gevinst ved den nye struktur, ligesom 
der mange steder tilkendegives stor tilfredshed med forskningsledernes arbejde med at udvikle nye 
fællesskaber omkring forskningen. Denne tværfaglige infrastruktur mener vi, man bør bevare, men 
gerne i en mere fleksibel og dynamisk form, der tager konsekvensen af, at personaleansvaret er flyttet 
fra programmerne .Dvs. en form der give mere synlighed og status til de forskningssamarbejder, der er 



organiseret udenfor de nuværende programmer (i de nuværende enheder eller uden formalisering), og 
som nogle gange faktisk danner rammen om mange af kerneforskningsaktiviteterne. 

Fleksibiliteten og dynamikken skulle for det første ligge i at gøre det frivilligt, hvilke typer af 
forskningssamarbejder, den enkelte forsker vil indgå i. Det er en rimelig strategisk ledelsesforventning 
at medarbejdere indgår i tværfaglige samarbejder, men det er ikke sikkert, at den forventning indløses 
mest produktivt gennem en administrativ regel om obligatorisk deltagelse i bestemte programtyper. 
Hvordan den enkelte indgår i tværfaglige samarbejder, bør med andre ord være et ledelsesanliggende 
og ikke et administrativt-strukturelt anliggende. 

For det andet vil det give mening at udskifte ”væg-til-væg”-princippet i den nuværende programstruktur 
med mere forskellige typer af programmer, som kan række henover institutgrænser, men hvis grænser 
grundlæggende er bestemt af hensyn til forskningsprogrammets egne logikker og ikke af 
institutstrukturen. 

For det tredje kunne programstrukturen gøres mere dynamisk, ved at gøre det nemmere at oprette og 
nedlægge programmer, og i det hele taget arbejde med programmer med forskellige typer af 
tidshorisonter og ledelsesbehov. 

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at bevare og videreudvikle de platforme for tværfaglig 
forskning, som rent faktisk har været succesfulde i den nuværende struktur. 

Mvh.  

Lars Kiel Bertelsen, Birgitte Stougaard, Ida Krøgholt, Tore Rye Andersen, Thomas Rosendal Nielsen, 
Ansa Lønstrup, Henrik Kaare Nielsen, Thomas Bjørnsten, Karina Lykke Grand, Jacob Lund, Louise Ejgod 
Hansen, Peter Ole Petersen. 
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I afdelingen for medievidenskab og journalistik har vi haft adskillige uformelle drøftelser og et møde 22. 

September 2014. Der blev fremsat mange synspunkter vedrørende alvorligheden af de nuværende 

udfordringer og mulige bud på løsninger. I det følgende skitserer vi de problemer, som vi ønsker løst. 

1. I den nuværende struktur er det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at identificere vores 

forskningsprogrammer og uddannelser under overskriften “Æstetik og Kommunikation”. Et 

sådant overordnet navn forvirrer vores samarbejdspartnere, bevilgende myndigheder, vores 

kommende og nuværende studerende og deres fremtidige arbejdsgivere, der ofte er i tvivl 

om, hvad vi egentlig laver og kan. Vi har brug for enheder med en markant og genkendelig 

identitet, internt og eksternt, med hvilke vi kan føle en tættere tilknytning ift. vores 

forskning, undervisning og faglige identitet. Sådanne enheder skal være vores ansigt udadtil i 

forhold til at markedsføre vores uddannelser, tiltrække forskningsbevillinger og indgå i 

samarbejder med eksterne partnere. 

2. Der er brug for mere udøvende magt rent lokalt i forhold til økonomiske beslutninger, 

ansættelser og iværksættelse af nye forsknings- og undervisningsinitiativer. Der er brug for 

langsigtede budgetter, der skal forhandles med andre dele af 

universitetet/fakultetet/instituttet og som skal afspejle de enkelte enheders performance i 

forhold til STÅ-produktion, uddannelsesmæssige behov, forskningsporduktion og –bevillinger. 

Der skal med andre ord være et direkte incitament for medarbejdere til at yde en ekstra 

indsats i form af ekstra stillinger, midler etc. I modsat fald vil motivationen til at udvikle nye 

forskningsprojekter, undervisningstilbud og samarbejde med eksterne partnere efterhånden 

forsvinde. 

3. Der opleves et stort videnstab på tværs af organisationen og et i stigende grad tab af 

medejerskab fx i forhold til beslutninger taget centralt på instituttet (herunder studienævn). 

Der er i forlængelse heraf brug for en stærkere og mere smidig ledelsesmæssig support og 

daglig dialog i forhold til vores kerneydelser: undervisning, forskning, talentudvikling og 

vidensdeling. Denne support skal være langt mere proaktiv end nu og blandt andet baseres 

på lokalt funderede kolleger med et indblik i og føling med den daglige praktiske og konkrete 

drift. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med undervisningsplanlægning og –afvikling. 

Selvom det er vanskeligt at pege på en entydig årsag til problemerne, fordi der er pågået mange 

forandringstiltag samtidig, så finder vi, at de ovenstående problemer er relateret til den nuværende 

institutstruktur, ikke mindst pga. instituttets størrelse og centralisering af administrationen, både på 

institut- og universitetsniveau. Det er nødvendigt med gennemgribende initiativer for at udbedre de 

påpegede problemer. 

På møderne er der dog også ytret forskellige synspunkter i forhold til, at der i forbindelse med 

etableringen af det store institut er udviklet gode initiativer herunder blev eksempelvis nævnt større 

udveksling af forskning mellem medarbejderne i regi af forskningsprogrammer, institutforum som 

mulighed for at diskutere fagpolitiske forhold i en bredere kontekst og et mere professionaliseret 

studienævn. Disse forhold kan dog forholdsviste nemt overføres til andre organisatoriske 

sammenhænge, hvis det er den model, man vælger.  

Der blev på mødet udtrykt skepsis i forhold til, at de ovenstående problemer kan løses i den foreslåede 

institutstruktur med afdelinger. Flere talere anbefalede en opbrydning af det nuværende IÆK i mindre 

institutter. Andre mente, at de påkrævede forandringer er mulige gennem en afdelingsstruktur inden for 

IÆK, dog under hensyntagen til en udstrakt autonomi som angivet ovenfor. 
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Ansatte på IÆK Katrinebjerg (MED/JOUR), 22. september 2014 
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Til Fakultetsledelsen 

Til Arbejdsgruppen vedr. eftersyn af Artsfakultetets interne organisering 

Til Institutleder Niels Overgaard Lehmann 

Diskussion af ny fakultetsstruktur 

 

Studienævnet ved Institut for Æstetik og Kommunikation takker for muligheden for 

at blive hørt i forbindelse med diskussionen fakultetsstrukturen på Arts.  

 

Studienævnet behandlede fakultetsstrukturen på studienævnsmødet d. 17. september 

2014, hvor fordele og ulemper ved studienævn af forskellige størrelser blev diskute-

ret. Dette høringssvar indeholder ikke løsningsforslag til udfordringerne med fakulte-

tets interne organisering, men er Nævnets erfaringer med studienævnsarbejdet i hhv. 

store og mindre studienævn.  

 

Nævnet anerkender, at der blandt menige VIP’ere findes en følelse af tab af medejer-

skab i forhold til beslutninger foretaget i Studienævnet. Denne oplevelse hænger 

sammen med, at de enkelte fagligheder ikke alle er repræsenteret i studienævnet, 

men står samtidig i nogen grad i kontrast til det kvalitetsløft, som studienævnsmed-

lemmerne har oplevet og oplever i det daglige arbejde i det nuværende store studie-

nævn. 

 

 

Fordele ved det nuværende studienævn 

Fagprotektionisme og fagudvikling 

Vores erfaring med et stort studienævn er: 

- at det på mange måder sikrer et bredt, åbent samarbejde mellem instituttets 

mange uddannelser. Flere nævnsmedlemmer finder, at det er selve størrelsen 

på det nuværende studienævn, der har opblødt fagprotektionisme, og modar-

bejdet at enkelte uddannelser lukker sig om sig selv. I stedet inspireres de en-

kelte uddannelsers fagudviklingen af den gode udveksling mellem nævnets 

mange uddannelser.  

- at man kan drage nytte af erfaringsudveksling og inspiration fra nævnets øv-

rige fagligheder fx i forbindelse med revisioner af studieordninger, evalue-

ringsprocedurer etc.  Visse af nævnets medlemmer har oplevet, at der i min-
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dre Nævn er en tendens til at alt gøres ens fordi ensretning er mulig når der er 

færre parter involveret. I et stort nævn er alle indforstået med at ikke alt pas-

ser til alle og dermed sikre et stort studienævn muligheden for individuelle 

forskelle på de forskellige uddannelser. Flere nævnsmedlemmer udtrykte be-

kymring for at denne åbenhed vil kunne bibeholdes i mindre nævn.  

- at selv om der er store forskelle på størrelsen af uddannelserne på IÆK, har 

diskussioner i studienævnet været ligeværdige og uafhængige af økonomiske 

og politiske interesser i bestræbelserne for kvalitet i uddannelsestilbuddet til 

alle studerende. Den strukturelle lighed betyder at en stor uddannelse ikke 

har mere magt end en mindre uddannelse.  

 

Sagsbehandling og udefrakommende henvendelser 

Vores erfaring er:  

- at det store studienævn har fordret en mere professionel og ensartet tilgang 

til sagsbehandling. Studienævnet har således indført en række procedurer, 

der sikrer ligebehandling af de studerende på uddannelserne under IÆK.  

- at det nuværende nævn afgiver fornuftige høringssvar med en bred demokra-

tisk forankring. 

- at nævnets godkendelsesproces af studieordningsændringer, hvor nærtståen-

de fagligheder spejler hinandens studieordninger sikrer en smidig og velbe-

grundet godkendelsesproces, der samtidigt sikre erfaringsudveksling og gen-

sidig inspiration. De fagnære studieordningsdiskussionerne foregår fortsat 

bedst tæt på faglighederne. 

 

 

Repræsentation og UFU’er 

- De studerende anfører, at der er gode faglige diskussioner i deres respektive 

UFU’er samt i Studienævnet, og flere VIP’ere peger på, at det i de tidligere 

studienævn var vanskeligt at engagere de studerende.  

- Studienævnet tager repræsentationsproblematikken alvorligt, men enkelte 

medlemmer antager at problematikken kan minimeres ved en eksplicitering 

af de fagnære ansvarsområder og kompetencer således det står klar hvilke ar-

bejdsopgaver der varetages på fagnære niveauer. 

 

 

Praktiske forhold og arbejdsmængde 

Studienævnet forventer en fortsat stor arbejdsmængde for studienævnene på AU og 

det er derfor ikke sandsynligt at arbejdsmængden for det enkelte nævn vil minimeres 

hvis der indføres flere mindre studienævn.  

Nævnet ser også et muligt problem i rekruttering af medlemmer til flere mindre 

nævn. Flere mindre nævn betyder flere studienævnspladser som skal besættes af 

VIP’ere og studenterrepræsentanter der skal kunne afsætte tid til studienævnsarbej-

det. 
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Fordele ved mindre studienævn 

Repræsentation og afstand 

- Studienævnet finder at flere og mindre studienævn vil minimere afstanden 

mellem de faglige miljøer og studienævnene, bl.a. gennem sikring af direkte 

repræsentation fra alle fagligheder. Opgaver som kræver mere overordnet ko-

ordinering eller tværfaglige beslutninger vil eventuelt kunne varetages af 

overordnede forretningsudvalg på tværs af de mindre studienævn. 

- De mindre studienævn ville betyde, at flere VIP’ere inden for de enkelte fag-

ligheder ville skulle engagere sig i de faglige diskussioner, hvilket visse fag-

miljøer pt. mener mangler.  

- Enkelte studenterrepræsentanter mener at mindre studienævn, gennem en 

større fagnær synlighed, ville kunne skabe større kendskab til og interesse for 

nævnenes arbejde blandt studerende udenfor repræsentationsorganerne.  

- Enkelte medlemmer af nævnet finder at mindre nævn kan afgives mere 

fagnære høringssvar, der tilgodeser faglige særinteresser. 

 

 

Nogle af de nævnte fordele i det store studienævn vedrører procedurer, som ville 

kunne bibeholdes i mindre nævn. Men andre fordele er strukturelle og udspringer 

netop af studienævnets størrelse og vil ikke kunne overføres til en række mindre stu-

dienævn.  

 

 

Studienævnet håber at fakultetsledelsen og arbejdsgruppen vil tage studienævnets 

synspunkter med i det videre arbejde med institut- og fakultetsstrukturen på Arts. 

 

På vegne af Studienævnet ved Institut for Æstetik og Kommunikation 

 

Jody Pennington 

 

Studienævnsformand 

 

 



VIP\'ERE VED TYSK/ROMANSK 
29.09.2014 | LEKTOR LEKTOR LEKTOR HANS LAUGE HANSEN 

Tysk/Romansk er den UFU/afdeling der samler flest studier på IÆK (i alt 5 + tilvalg), så ud over at vi 

deler de problemer alle andre også har, mener vi at vi har nogle særlige problemstillinger som tilsiger at 

vi bør lade vores stemme høre her i eftersynet af Arts’ organisationsstruktur. 

1. Først og fremmest føler vi et stærkt behov for direkte repræsentation i studienævn. 

Ligegyldigt hvem der i dag kommer til at repræsentere vores afdeling i studienævnet, vil 

han/hun ikke have konkret kendskab til problemer og vilkår på de tre andre studier som 

vedkommende repræsenterer. Vi bakker derfor op bag Musikvidenskabs forslag om at 

etablere studienævn på UFU-niveau. Vi tager alligevel alle diskussionerne på dette niveau og 

der er sekretærer tilstede, så der vil stort set ikke være tale om yderligere brug af 

ressourcer, og så slipper vi frustrationerne, både over at skulle mødes i et forum der ikke har 

nogen reel indflydelse og over ikke at have adgang til informationer/indflydelse i det forum 

hvor magten reelt ligger. 

2. Dernæst vil vi gerne plædere for at den fagnære ledelse bliver styrket både hvad angår 

anerkendelse og kompensation. Anerkendelsen sker i et vist omfang i kraft af at UFU-

repræsentanten bliver opgraderet til studienævnsrepræsentant hvis punkt 1 gennemføres, 

men vi bliver også nødt til at honorere posten bedre hvis vi ønsker at der er nogen der for 

alvor kan tage ansvar for fagenes samlede drift og udvikling. 

3. Som formentlig de fleste andre vil vi gerne understrege behovet for lokal sekretærbistand. 

Også her giver vi opbakning til Musikvidenskabs indlæg. 

4. Desuden vil vi gerne pege på nødvendigheden af at omstrukturere ph.d.-området, med 

henblik på at de ph.d-stud får færre ophæng. Phd-planner bør revideres. 

5. Endelig vil vi gerne argumentere for en fastholdelse af det fokus på forskningsorganiseringen 

som etableringen af forskningsprogrammerne indebærer. Der må gerne lægges mere vægt 

på mindre, projektorienterede enheder, og en liberalisering af center-betegnelsen ville kunne 

gøre centerdannelse til en mulig strategi for organiseringen mellem egentlige snævre 

projektorienterede enheder og de brede programmer. 

Sven Halse og Søren Fauth (Tysk), Henning Nølke og Merete Birkelund (Fransk & LKO), Leonardo 

Cecchini, Francesco Caviglia og Alexandra Kratschmer (Italiensk), Susana Fernández, Palle Nørgaard og 

Hans Lauge Hansen (Spansk, Latinamerikastudier og GKI). 

 

mailto:romhlh@dac.au.dk


FORSKNINGSPROGRAMMERNES BETYDNING 
FOR JUNIORFORSKERE 
29.09.2014 | POSTDOC PERNILLE LETH-ESPENSEN 

 

I diskussionen af strukturen på Arts, herunder forskningsprogrammernes rolle, er det vigtigt at 

fremhæve den fine funktion forskningsprogrammerne har haft for flere af os juniorforskere på vej fra 

ph.d. til postdoc.  

I den nuværende struktur har forskningsprogramlederne haft personaleansvaret for juniorforskere, 

herunder juniorforskere der havde færdiggjort deres ph.d. og var i færd med at søge postdoc-stipendier. 

Det forhold at man som nyudklækket ph.d. har været set i strukturen (fx været til MUS-samtale selvom 

man ikke var fastansat), og at vores forskningsprogramleder har givet feedback på og været med til at 

udvikle individuelle og kollektive forskningsprojekter, har været vigtigt for os og været medvirkende til, 

at vi har kunnet skrive gode ansøgninger, som vi har fået stipendier på. Forskningsprogrammet har 

således i vores optik bidraget til at øge antallet af eksterne bevillinger. Vi tilslutter os derfor Helene 

Blinkenberg Hastrups påpegning af forskningsprogrammernes betydning for endnu ikke fastansatte 

forskere. 

Personaleansvaret for juniorforskere kommer som bekendt til at overgå til afdelingslederne fremover. 

Når det sker, er det væsentligt fortsat at have fokus på juniorforskere og at videreføre de gode 

erfaringer fra den nuværende struktur. 

Med venlig hilsen 

Thomas Bjørnsten og Pernille Leth-Espensen 

 

mailto:ple@dac.au.dk


 
Notat fra et enigt forskningsudvalg i forhold til at understøtte IUPs forskningsstrategi: 
 

På baggrund af en minianalyse af den aktuelle situation vedtog de tilstedeværende 
forskningsudvalgsmedlemmer på et møde i Forskningsudvalget (FU) 9. september 2014 at 
signalere betydningen af den tværgående, internationalt orienterede forskning på IUP gennem 
en række konkrete tiltag, hvis formål er at afklare forskningsudvalgets (FU) position i den nye 
afdelingsstruktur. Det blev yderligere besluttet at sende dette signal om betydningen af 
tværgående, international IUP forskning til Institutforum, og dermed også til de to 
repræsentanter i den arbejdsgruppe, der skal give input til fakultetsledelsen på seminaret den 
6.-7.10. Vores udspil vedrører ”yderligere justering af den interne organisering af de nuværende 
enheder”.  

 
Minianalyse: 
IUP har allerede i dag en solid basis af både grundforskning og anvendt forskning indenfor det 
bredere felt skitseret i IUP’s forskningsstrategi (fx uddannelsesforskning, læring og uddannelse i 
forhold til sundhed, klima, teknologi etc.). Vores uddannelser og nyetablerede afdelinger på IUP 
vil i de kommende år blive udsat for et stort pres både for at levere yderligere på den såkaldt 
lange nøgle (del af basismidler fordelt efter nøglen 45-25-20-10 til henholdsvis undervisning, 
peer reviewed publicering, hjemtagning af eksterne forskningsmidler og ph.d.-produktion) og 
for at skabe ’erhvervsrettede’ kandidater. Den internationale forskning bevæger sig, parallelt 
med både det offentlige og private arbejdsmarked, i retning af tværgående samarbejder. Der er 
desuden en stadigt større konkurrence om de store tværgående forskningsbevillinger. De store 
internationale forskningsbevillinger kræver i dag tværfaglige samarbejder foruden kernefaglige 
kompetencer. Internationalisering handler  om at øge den internationale publicering, men også 
om at etablere partnerskaber og konsortier med andre universiteter udenfor Danmark og 
tiltrække tværgående internationale forskningsmidler. Desuden er det afgørende, at alle de 
spørgsmål, instituttets forskning adresserer (også research med national relevans såvel som de 
myndighedsbetjente felter), har en international horisont. 
Det er derfor nødvendigt at yderligere at styrke netop den tværfaglige internationale 
dimension på IUP, både i forhold til international publicering, internationale netværk og faglige 
relationer samt deltagelse i internationale forskningsprojekter. Her vil erfaringer fra 
forskningsprogrammerne levere meget væsentlige og helt nødvendige bidrag til at støtte IUP i 
denne udvikling.. Det er derfor vigtigt, at tydeliggøre FU, forskningsprogrammernes og 
forskningsprogramledernes (FPL) rolle. FLP, der er organiserede i FU, vil sikre tværfagligheden 
indenfor programmerne og på tværs af alle de nye afdelinger, for at sikre at den internationale 
tværvidenskabelige forskning kommer ind overalt, hvor det giver mening i forhold til IUP’s 
langsigtede forsknings strategi og de politiske dagsordner. Forskningsudvalget (FU) skal på den 
baggrund have en tydelig strategisk rolle i forhold til beslutninger på IUP for at støtte de nye 
afdelinger i et skærpet fokus på IUP-forskningens internationale betydning: 
 



• Da alle afdelingsledere er forpligtet på at sikre forskningsbasering af de uddannelser 
afdelingen varetager, støtter FU ideen om afdelingsbaserede ledelsesteams, hvori de 
tilknyttede forskningsprogramledere og uddannelseskoordinatorer indgår. 
Forskningsprogramledernes (FPL) rolle kan her være: 

a) FPL skal sammen med uddannelseskoordinatorerne sikre uddannelsernes 
forskningsbasering  

b) FPL skal rådføres i forhold til MUS, således at prioritering af arbejdsressourcer sker 
under fornuftig hensynstagen til også forskningens nødvendighed og i forlængelse af 
IUP’s forskningsstrategi 

c) FPL involveres (på linje med uddannelseskoordinatorerne) i arbejdet med at prioritere 
ressourcer 

d) FPL involveres (på linje med uddannelseskoordinatorerne) i arbejdet med 
rekruttering/ansættelser 

 
 Dertil kommer en række tværgående initiativer varetaget af FU.  

e) Med udgangspunkt i forskningsudvalget (FU) som samlingspunkt mødes institutledelsen 
1-2 gange årligt med FPL (bl.a. med afsæt i en oversigt over, hvor forskningen indgår i 
uddannelserne, og hvor der mangler forskning på uddannelserne). Formålet er at have 
et forum, der kan identificere forskning, der kan kvalificere afdelingerne.  

f) FU leverer i samarbejde med institutledelsen fælles seminarer som støtte til alle 
interesserede medarbejdere på tværs af afdelinger i forhold til at styrke den 
internationale publicering, særligt af mere dansk orienteret forskning (og 
myndighedsbetjeningsopgaver).  

g) FU leverer i samarbejde med institutledelsen støtte til alle interesserede medarbejdere 
på tværs af afdelinger i forhold til at dele erfaringer, opbygge netværk og konsortier 
relateret til forskningsansøgninger samt udveksle ideer til hvordan mere dansk 
orienteret forskning kan få international gennemslagskraft.  

h) FU er repræsenteret i institutledelsen med en repræsentant for FPL, valgt blandt FPL i 
FU 

i) FU refererer direkte til Institutledelsen og kan herfra få tildelt særlige midler til bl.a. 
tværgående forskningsseminarer (med henblik på fx at omsætte myndighedsbetjening i 
internationale publikationer, faglig sparring på EU-ansøgninger, tværgående 
’professordage’ etc.).  



Fra: Pia Bramming  
Sendt: 9. september 2014 10:54 
Til: Hanne Knudsen; Jens Erik Kristensen; Bjarke Lindsø Andersen 
Cc: Birgitte Dam; Kristine Kirk Mørk 
Emne: UFU for uddannelsesvidenskab - indstilling til høringsprocessen 
 
 
UFU’en i uddannelsesvidenskab har holdt møde og behandlet spørgsmålet om UFU – SN forhold. UFU’en 
tilslutter sig studienævnets indstilling (der er klippet ind nedenfor). UFU’en ønsker stadig SN som 
koordinerende organ, men ønsker mere beslutningskompetence til UFU. Det vil gøre processerne 
nemmere, hvis mandatet for UFU’en er mere klart, så vi ikke venter på et symbolsk ok for fx 
studieordningen. En sanering, så der ikke er pseudo-dobbeltprocesser. 
 
UFU’en ønsker, at processen i højere grad samler forskning og uddannelse. Forskerne skal selvfølgelig 
samarbejde med de ypperste inden for feltet – for at vi får gode uddannelser.  
 
UFU’en savner en vision eller en fælles forestilling om, hvad IUP kan og skal og hvad 
forskningen/uddannelsen bidrager med. 
 
På UFU’ens vegne  
 
Pia Bramming 
 
 
 

Studienævn 010914. 
Som indspil til arbejdsgruppen på IUP vedrørende instituteftersyn 
Vedrørende spørgsmålet om et eller flere studienævn på IUP 
 
Vi har i studienævnet diskuteret spørgsmålet om et eller flere studienævn. 
Vi kan se fordele ved en vis opdeling men større ulemper, så derfor ønsker vi at bibeholde det 
centrale studienævn. 
Dog vil vi foretrække at UFU’erne får delegeret større beslutningskompetence og beføjelser fra 
studienævnet for på den måde at tilfredsstille behovet for at de mere fagspecifikke drøftelser og 
afgørelse kan udføres i UFU regi. 
 
 
Pia Bramming 
 
 



IUP 17.9. 2015 

 

Høringssvar vedrørende AUs fremtidige organisering + Arts-eftersyn 

 – indsendt af tillidsrepræsentanter for vipgruppen ved IUP og b-siden i LSAU ved IUP   

Vi har i dette høringssvar valgt på én og samme gang at forholde os til Rektors beslutningsforslag 

og til de spørgsmål vedrørende fremtidig organisering, som fakultetsledelsen ved Arts har ønsket 

svar på. Processerne hænger sammen og det gør de derfor også i nærværende indlæg.  

I rektors beslutningsforslag slås tonen an i allerførste sætning: ”Der skal ske en bedre og reel 

medinddragelse af medarbejderne og studerende i centrale beslutningsprocesser”. En tone der 

præger dokumentet og som vi som tillidsrepræsentanter ved IUP gerne vil kvittere for. Det tegner 

rigtig godt for fremtiden og ligger i fin forlængelse af AUs vedtægter.   

En meget vigtig forudsætning for reel medinddragelse er en styrkelse af de råd, nævn og fora, hvor 

medarbejderne repræsenteres gennem valg. Vi ønsker derfor en mere eksplicit og synlig 

anerkendelse af institutfora, akademisk Råd, studienævn og samarbejdsudvalg såvel i 

formuleringerne om fremtidens organisering på AU som i fremtidig praksis i disse organer.  

Vi vil fremhæve nogle steder i Rektors beslutningsforslag med henblik på at udfolde vores pointe. 

Under punkt A fremgår det, at det er afgørende, at institutterne har fuldt indblik i og kontrol over 

deres økonomi. I denne sammenhæng er det vigtigt at præcisere, at der dermed menes at 

institutfora, akademisk Råd og samarbejdsudvalg har krav på det fulde indblik i alle indtægter og 

udgifter samt indsigt i præmisserne for budgetlægning eksempelvis uddannelsesøkonomiske 

principper. Dette skal ske i så tilstrækkelig god tid inden endelige beslutninger tages, at råd, 

udvalgs og nævns synspunkter kan få reel betydning. I forhold til punkt B angående ansættelser er 

det væsentligt, at procedurer vedrørende ansættelser ikke blot forelægges i institutfora og 

akademisk råd, men at disse organer er medbestemmende.   

Læser vi punktet om medinddragelse korrekt synes Rektor at være helt enig i behovet for rettidig 

inddragelse og bedre vidensgrundlag, hvilket er meget positivt. Hvad angår viljen til at give de 

medarbejdervalgte organer medbestemmelse, er det lidt mere uklart og derfor mener vi, at der er 



behov for præcisering på dette punkt. Vi anbefaler således en større stringens mellem AUs 

vedtægters formuleringer om medarbejdernes krav på medbestemmelse via deres 

repræsentanter i råd, nævn og fora og de aktuelle formuleringer om den fremtidige organisering.  

I forlængelse heraf ser vi i øvrigt frem til et kontinuerligt konstruktivt arbejde med at udfolde 

ånden i den seneste universitetslovs revision, der understøtter en mere og bedre inddragelse og 

medbestemmelse.   

Én måde at gøre dette på er at etablere flere studienævn. På Arts er der i øjeblikket kun ét SN på 

hvert institut. På IUP er der derudover uddannelsesfagudvalg (ufu) ved hver 

kandidat/bacheloruddannelse og ét fælles for masteruddannelserne. Vi anbefaler, at ufu´erne 

erstattes af studienævn, der har en reel kompetence. Dette vil understøtte 

medbestemmelsesdagsordenen og sikre tilstrækkelig faglig indsigt i studienævnene.  

Vi er helt enige med Rektor i, at en højere grad af uddelegering af beslutningskompetence til det 

lokale ledelsesniveau også er en forudsætning for reel medinddragelse og vi finder at den 

afdelingsstruktur, der er i færd med at blive implementeret ved institutterne ved arts, ligger helt i 

tråd hermed. Afdelingsstrukturen adresserer derudover et af de helt store problemer, vi har 

kæmpet med. Nemlig mangel på reel varetagelse af personaleansvar. Med organiseringen i 

afdelinger, ledet at kollegaer, der er indstillet af medarbejderne, åbnes mulighed for en mere 

kvalificeret og systematisk dialog med den enkelte og med kollegiet om arbejdets organisering, 

arbejdspladsens ressourceanvendelse, bemandingsplaner, arbejdsmiljø osv. Når det er sagt vil vi 

dog gerne understrege, at der er et behov for justeringer i afdelingsstrukturen ved IUP således, at 

alle medarbejdere i højere grad finder egen tilknytning meningsfuld. Ligesom vi mener, at ph.d. 

studerende ansat ved IUP bør tilknyttes afdelingerne på lige fod med øvrige medarbejdere og 

således have afdelingslederen som sin nærmeste leder.  

Det har siden gennemførelsen af den faglige omstillingsproces været et udtalt problem, at 

videnskabelige medarbejdere og administrative medarbejdere i vid udstrækning har været 

strukturelt skilt ad. Kvaliteten i opgaveløsningen har lidt under det og det har avlet store 

frustrationer, der er blevet påpeget i APV-undersøgelserne, i problemanalyser og i hverdagen igen 

og igen. Vi finder det derfor også helt nødvendigt, at denne problemstilling adresseres og løses 

samtidig med øvrige organisatoriske ændringer. Der er behov for og et ønske om en reetablering 



af et tæt samarbejde mellem vip-personale og tap-personale om de fælles opgaver og det er vores 

opfattelse at succes med den igangværende reorganisering kun kan sikres, hvis dette forhold står 

helt centralt i de samlede processer. Sammenhængende hermed er det meget vigtigt, at der i den 

igangværende reorganisering af administrationen (jf. V i Rektors beslutningsforslag) etableres en 

infrastruktur, der gør det muligt for de administrative medarbejdere at komme til orde. Der synes 

at være nogle problemer med dette.  

Vi bemærker med tilfredshed, at rektor lægger vægt på, at vi alle er en del af AU og AUs identitet. 

Vi håber den igangværende reorganisering vil bidrage til, at IUP, med sine særlige karakteristika, i 

højere grad bliver synlig, som en integreret del af den fælles organisation AU. Og at dette vil styrke 

IUP i forhold til instituttets eksterne profilering.  

 

 På vegne af tillidsrepræsentanter for vip-gruppen ved IUP og b-siden i LSAU ved IUP 

Charlotte Palludan 

Fællestillidsrepræsentant for vip og næstformand i LSAU 
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Input fra forskningsprogrammet EPOKE, IUP, til arbejdsgruppen i forbindelse med 

fakultetets interne eftersyn 

 

EPOKE bakker op omkring den igangværende implementering af afdelingsstrukturen. De 

fleste af programmets medlemmer finder tilknytningen til konkrete afdelinger fagligt 

meningsfulde, men vi anerkender også, at der er kolleger på IUP, der ikke føler sig hjemme i 

de afdelinger, som de er blevet placeret i. Vi opfordrer derfor til, at der indenfor rammerne af 

den foreslåede afdelingsstruktur skabes en fleksibilitet, der muliggør andre konstellationer 

end de konkret nævnte og, at der fra ledelsens side udvises smidighed, hvis folk ønsker at 

flytte afdeling. 

 Hvad angår IUPs status på ARTS, er der i EPOKE udbredt enighed om følgende: 1) IUP 

skal sikres en langt højere grad af autonomi og et selvstændigt økonomisk råderum 2) 

relevante administrativt understøttende funktioner skal tilbage til IUP, både institutionelt og 

geografisk 3) IUP skal videreudvikles og konsolideres, nationalt som internationalt, som et 

stærkt universitetsbaseret, pædagogisk forskningsmiljø 4) samarbejdsrelationerne til 

relevante ministerier og ’professionsbaglandet’ skal reetableres og sikres, om muligt gennem 

en form for institutbaseret bestyrelse / rådgivende udvalg. Der er imidlertid internt i EPOKE 

uenighed om, hvorvidt ovenstående opnås bedst gennem en bevarelse af IUPs status som et 

institut indenfor ARTs eller gennem etablering af en ’school’. Ønsket om at bevare IUP som et 

institut er begrundet i en bekymring for den professionsorientering og akademiske 

devaluering, som i en dansk sammenhæng signaleres i en ’school’-model. Argumentet for at 

etablere en ’school’ derimod er begrundet på en formodning om, at en sådan struktur vil 

kunne sikre en højere grad af autonomi. 

 Vi velkommer selvsagt rektors udmelding om mere medarbejderinddragelse, højere 

grad af decentralisering og bedre administrativ understøttelse og forventer, at også fakultets- 

og institutledelse forpligter sig herpå. Det forudsætter imidlertid, at der sikres en reel 

styrkelse af forskellige medarbejderorganer: 1) institutforum / Akademisk Råd 2) Studienævn 

/ UFU 3) forskningsprogrammer og 4) samarbejdsudvalg. Eksempelvis bør institutionens 

årsregnskab blive forelagt og godkendt af disse centrale organer og fora. Ligeledes bør 

beslutninger, det træffes indenfor ledelsesteams på forskellige niveauer (afdeling, institut, 
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fakultet og universitet), træffes ud fra et princip, der i videst muligt omfang tilstræber 

konsensus.  

 

Endvidere er følgende emner blevet berørt i vores diskussioner: 

o Vi finder det særdeles uhensigtsmæssigt med de mange processer, der kører samtidig 

– i forhold til rektoratets hørings-/beslutningsproces, det interne fakultetseftersyn, 

etablering af afdelinger og en snarligt forestående evaluering af 

forskningsprogrammerne. Det synes meningsløst og tidsrøvende at iværksætte 

processer, der på forskellig vis betinger hinanden og i sidste ende kan komme til at 

spænde ben for hinanden. Der bør udarbejdes en meningsfuld tidsplan for disse 

processer. 

o Forskningsprogrammerne bør fortsat fungere som stærke faglige enheder og sikres 

repræsentation i afdelings- og institutledelse. Ligeledes bør der sikres økonomiske 

midler til aktiviteter indenfor og på tværs af forskningsprogrammerne. 

o Strategierne for at opnå forskningsindikatorerne, konkret udmøntet i 

forskningstilsynet, bør revideres. For at tage højde for over tid vekslende og ujævnt 

fordelte arbejdsopgaver indenfor henholdsvis forskning, uddannelse og 

myndighedsbetjening bør antallet af publikationer ikke opgøres på hverken individuelt 

eller afdelingsniveau, men som et gennemsnit på institutniveau opgjort i forhold til 

fuldtids-VIP’er over en periode på tre år. Det nuværende antal – to per år – synes 

vilkårligt og bør gentænkes. 

o Ph.d.-uddannelse er en kerneaktivitet på IUP og de ph.d.-studerende er centrale for 

forskningsudviklingen, ligesom de fremover også bør stå stærkere i 

uddannelsesudviklingen. De studerende skal i højere grad hjælpes til at gennemskue 

og manøvrere i uddannelses- og forskningsmiljøerne på IUP. De ph.d.-studerende bør 

desuden få en langt mere markant rolle i den faglige samtale internt på IUP såvel som i 

udviklingen af eksterne relationer både inden- og udenfor AU. Instituttet bør i højere 

grad understøtte og fremme de ph.d.-studerendes aktive deltagelse i institutforum og 

LSAU samt evt. give dem adgang til forskningsudvalget som observatører.  

o Personaleansvaret for ph.d.-studerende bør ligge hos afdelingslederne således, at 

eksempelvis MUS kan afholdes med en leder, der har adgang til ressourcer på 

instituttet og føling med dets strategiske udvikling, og som har adgang til administrativ 
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understøttelse. Afdelingslederen er desuden den mest relevante aftalepartner (udover 

vejleder), når det gælder institutarbejdet og opbygningen af den studerendes faglige 

profil. Det sagt mener vi, at forskningsprogramlederen bør forpligtes til at tage 

samtaler med de ph.d.-studerende om den strategiske planlægning af deres 

forskningsmæssige fremtid, ligesom der i forskningsprogrammerne bør afholdes GRUS 

eller lignende for ph.d.-er, hvor deres trivsel, udvikling og engagement i 

forskergruppen kan drøftes. 
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Vedr. et eller flere studienævn 

På vegne af de studerende i Studienævnet ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
fremsender jeg hermed vores fælles holdning til spørgsmålet omhandlende et eller flere 
studienævn ved IUP; 

De studerende i studienævnet ved Institut for Uddannelse og Pædagogik mener, at et samlet 
studienævn bestående af fuldtidsuddannelserne er at foretrække. Vi finder det meget 
udbytterigt at der samarbejdes, udvikles og sparres på tværs af uddannelserne frem for 
isolering i mindre grupperinger. Vi er bekymrede for, at man ved at skabe mindre 
grupperinger og studienævn får skabt en for stor opdeling af uddannelserne, og at de derved 
vil miste fornemmelse af at stå sammen som et fælles institut med samme agenda. 

Vi opfatter de studerende på IUP som en samlet gruppe, der kæmper for de samme sager. 
Ved at kunne samarbejder via et samlet SN, får de studerende mulighed for at diskutere 
problematikker og udvikle på tværs af uddannelserne. På denne måde står de studerende 
stærkere. Dette samarbejde vil være svært at opretholde med flere små studienævn, og det er 
vores vurdering at netop dette samarbejde har stor betydning for instituttet som helhed. 

Dog (!) mener vi også, at mere beslutningsdygtige UFU'er vil styrke alle uddannelser og gøre 
SN i stand til at fokusere mere målrettet på de rette sager i stedet for at skulle favne utroligt 
bredt. 
Vi forstår Masteruddannelsernes ønske om eget studienævn, men har været glade for 
samarbejdet og gør det gerne fortsat, hvis de skulle ønske dette. I tilfælde af oprettelsen af et 
selvstændigt studienævn herfor ønsker vi, at der vil blive afholdt enkelte fælles møder for 
fortsat at kunne sikre den fælles linje på IUP. 

  

Med venlig hilsen 

 
Anne Krogsgaard Nielsen 
Stud.pæd. pædagogisk filosofi 
Næstformand, Studienævnet ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
 
 



Justering af institut-organisering  
 
Dear recipient, 
 
My name is David Reimer, I am associate professor at DPU with workplace in Aarhus.  
 
My opinion is that DPU should not be split up anymore. But since the “time is now” one could 
consider to merge Arts’ CUDIM (“CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER) 
with DPU's Aarhus branch. There are many overlaps between DPU-Aarhus and CUDIM and in order 
to strengthen the research-environment in Aarhus this could be a good idea. Many of the 
researchers at CUDIM would be very valuable assets for DPU's master and bachelor (especially 
uddannelsesvidenksab) programs. I am completely aware of the fact that such a merger would be 
quite complicated for a multitude of administrative reasons etc. - but I think one should at least 
consider it. Also - a first step could be to just geographically merge these two units in a first step - 
and to think of further institutional integration in a next step. 
 
Thank you for your time, 
Best wishes, 
David 
 
 
 
David Reimer 
Associate Professor 
Department of Education 
Aarhus University 
Niels Juels Gade 84 
8200 Aarhus N 
Tel: +45-8716-3935 
Mobile: +45-6126-1479 
Email: dare@dpu.dk 
Homepage: http://pure.au.dk/portal/da/dare@dpu.dk 
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Kære Eftersynsgruppe 
 
Hermed det input vi har sendt til vores lokale repræsentanter i eftersynsprocessen: 
 
Ph.d.-uddannelse er en kerneaktivitet på IUP og ph.d.-studerende er centrale for 
forskningsudviklingen, ligesom vi fremover også bør stå stærkere i uddannelsesudviklingen. Ph.d.-
studerende skal i højere grad hjælpes til at gennemskue og manøvrere i uddannelses- og 
forskningsmiljøerne på IUP.  
 
Vi som ph.d.-studerende ønsker at blive tættere knyttet til udviklingen af alle dele af instituttets 
aktiviteter, og vi vil derfor arbejde for at udnytte vores mulighed for repræsentation i råd og organer 
på alle niveauer bedre. Ph.d.-studerende bør have en langt mere markant rolle i den faglige samtale 
internt på IUP såvel som i udviklingen af eksterne relationer både inden- og udenfor AU. Instituttet 
bør i højere grad understøtte og fremme ph.d.-studerendes aktive deltagelse i institutforum og 
LSAU, samt give os adgang til forskningsudvalget som observatører.  På grund af vores tre-årige 
ansættelser, der sædvanligvis inkluderer udlandsophold, er sammensætningen af ph.d.-gruppen i 
konstant forandring. Det er derfor nødvendigt, at instituttet aktivt understøtter vores 
medinddragelse og medbestemmelse i relevante fora. 
 
Det er vigtigt for os, at ph.d.-uddannelserne og ansvaret for de ph.d.-studerende integreres bedre på 
IUP. Det var en formuleret hensigt i den organisationsforandring den tidligere dekan godkendte, 
inden hun stoppede, men den nye organisation understøttede ikke dette i tilstrækkelig grad. 
Talentudvikling bør være et centralt element i strategier for udviklingen af IUP og en bedre 
forankring af ph.d.-erne i forskningsprogrammer, uddannelser og repræsentative organer vil 
understøtte dette. Det er essentielt for os ph.d.-studerende, at vi kan manøvrere i de muligheder for 
at kvalificere os forsknings- og uddannelsesmæssigt, der eksisterer på instituttet. Klarere 
personaleledelse må sikre, at ph.d.-ernes pligtarbejde for instituttet udnyttes bedre til dette formål. 
Vi ser ph.d.-forløbet som et samspil mellem aktivt engagement i et forsknings- og uddannelsesmiljø 
og et struktureret udviklingsforløb forankret i ph.d.-uddannelsen.  
 
Ph.d.-studerende på IUP har som oftest en anden profil, en anderledes finansiering og er ældre end 
Arts øvrige ph.d.-studerende. Det er vigtigt, at IUP understøtter og udvikler denne forskel. 
 
Vi foreslår følgende:  

 At der tilknyttes administrativ understøttelse af ph.d.-ernes repræsentantskab og deltagelse 
i råd og udvalg. Den administrative understøttelse skal sørge for klar udmelding om 
muligheder for deltagelse , samt sikre overlevering til nye repræsentanter. 

 At personaleansvaret for ph.d.-studerende placeres hos afdelingslederne således at 
eksempelvis MUS kan afholdes med en leder, der har adgang til ressourcer på instituttet og 
føling med dets strategiske udvikling – samt har adgang til administrativ understøttelse. 
Afdelingsleder er også den mest relevante aftalepartner  (udover vejleder) når det gælder 
institutarbejdet og opbygningen af den studerendes uddannelsesfaglige profil. Hvis vejleder 
og afdelingsleder er sammenfaldende, kan MUS afholdes med nærmeste leder i niveauet 
over afdelingslederen. 

 At forskningsprogramlederen forpligtes til at tage samtaler med de ph.d.-studerende om 
den strategiske planlægning af deres forskningsmæssige fremtid, ligesom der i 
forskningsprogrammerne skal afholdes GRUS eller lignende for ph.d.-er, hvor deres trivsel, 
udvikling og engagement i forskergruppen kan drøftes. 

 At ph.d.-programlederne fremover fokuserer på og får ansvar for de dele af den ph.d.-
studerendes liv, der direkte angår den formelle ph.d.-uddannelse, så som udvikling af 



kursusudbud, den overordnede struktur på ph.d.-uddannelsen, hjælp til søgning af fonds- og 
fakultetsmidler, rekruttering etc.  

 I ph.d.-gruppen på IUP er der ikke enighed om, hvorvidt IUP bør forankres på Aarhus 
Universitet som institut eller som universitetsskole. Hvis IUP får universitetsskole-status, må 
IUP-ph.d.-programmernes forankring i fakultetets ph.d.-skole tages op til revision. Det vil i 
det tilfælde være vigtigt, at et fremtidigt aftagerråd af eksterne repræsentanter kan deltage i 
udviklingen af ph.d.-uddannelserne på IUP. På den anden side må det sikres, at de 
administrative og økonomiske ressourcer og den mulighed for repræsentation i 
universitetssystemet vi i dag har adgang til på fakultetsniveau fastholdes. 

 
Med venlig hilsen 
 
Ph.d.-studerende på IUP: Sofie Ørsted Sauzet, Rune Kristensen og Jakob Williams Ørberg (medlem af 
ph.d.-udvalget) 
 
 
 
Jakob Williams Ørberg 
PhD Fellow 
 
EPOKE - Education, Policy and Organisation in the Knowledge Economy 

 



Fra UFU-lederne  

Henrik Vase Frandsen (Pædagogisk Filosofi), Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik), Charlotte Mathiesen 

(Pædagogisk Psykologi), Tomas Højgaard (Generel Pædagogik) og Marianne Høyen (Pædagogisk 

Sociologi, SN-formand)  

Institut for Uddannelse og Pædagogik  

 

I forbindelse med diskussionen om, hvorvidt vi ønsker eet samlet eller flere studienævn på IUP, vil vi 

foreslå, at IUP fremover får to studienævn: Et for bachelor- og kandidatuddannelserne og et for 

masteruddannelserne. Det hidtidige samlede studienævn har efter vores mening fungeret fint, Vi har 

etableret en praksis, som fungerer i dagligdagen, og som vi finder demokratisk. 

 

Vi må så indrømme, at mange af de spørgsmål, vi drøfter i forbindelse med de ordinære uddannelser, ikke 

er relevante for masterområdet. Derfor støtter vi masteruddannelsernes ønske om et eget studienævn. Det 

resterende vil vi argumenter for, skal forblive samlet.  

Derudover ønsker vi mere kompetence delegeret til UFU'erne. I vores nuværende praksis er det UFU, der 

laver hovedparten af arbejdet i forbindelse med studieordninger, undervisningsplaner, hvilket 

Studienævnet efterfølgende behandler kortfattet (samlet har hver uddannelse godt 10 forskellige moduler, 

der hver især har en omfattende faglig beskrivelse). Dertil kommer, at UFU i praksis også står for merit-

vurderinger og forhåndsgodkendelser - en praksis, der er på kan med gældende regler. Vi ønsker derfor at 

UFU’erne får øget selvstyre på en række områder, hvor studienævnet så kan tage sig af de mere 

overordnede strategiske betragtninger og rammestyring. Man kunne forestille sig at dette kunne ske inden 

for en overordnet ramme, udstukket af Studienævnet.  

 

Begrundelserne for at holde studienævnet samlet for BA/KA er følgende: 

 

Et samlet studienævn holder uddannelserne på IUP samlet, men kan samtidig sikre en vis og nødvendig 

variation. IUP-uddannelsernes særlige studenterprofil kalder på stadige refleksioner over 

kandidatuddannelsernes form og indhold. Tilsvarende kræver den langsomt, men stabilt stigende blanding 

af universitetsbachelorer og professionsbachelorer pædagogiske og didaktiske overvejelser, som håndteres 

bedst på tværs af flere uddannelser, hvor vi kan udnytte hinandens erfaringer. 

 

Lidt i samme tråd er spørgsmålet om at vores studenter ofte vælger en del af deres valgfag på tværs af 

vores kandidatuddannelser. Dette vil givetvis fortsætte fremover, men at det kan ske uproblematisk i dag 

vil blive udfordret, hvis kandidatuddannelserne profilmæssigt glider fra hinanden. I så fald vil et valgfag 



taget på tværs af IUP være det samme som valgfag på et hvilket som helst andet universitet. Dette er ikke 

problematisk i sig selv, men vil kræve mere administration. 

 

Endelig vil man med udgangspunkt i et fælles studienævn for bachelor- og kandidatuddannelserne kunne 

sikre, at de krav, der stilles til studerende i forbindelse med eksamen, kan være ensartede - men selvfølgelig 

under hensyntagen til fagmæssig forskellighed. 

 

Set fra studenterside mener vi, at et samlet studienævn vil være den bedste garant for, at de studerende 

oplever en ensartet administration i sager vedrørende deres forhold, hvilket især er relevant i 

dispensationssager. 

 

Endelig er der en mere praktisk begrundelse, som drejer sig om, at der for Studienævnsformandsskabet et 

betydeligt arbejde 'bag scenen' knyttet til håndtering af universitetspolitiske beslutninger, sagsbehandling, 

fælles uddannelsesadministration (fx spørgsmål knyttet til brug af IT) mv. Det virker ikke hensigtsmæssigt at 

skulle bruge yderligere VIP-ressourcer og vi kan være usikre på, om de enkelte uddannelser har 

tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag til at stille fuldt studienævn hvert sted. 

 



En rådgivningsenhed tæt på fagmiljøerne 
 
Dette indlæg skrives på vegne af Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning (PPU), der 
er en del af Rådgivnings- og støtteenheden (RSE) under Center for Undervisningsudvikling 
og Digitale Medier (CUDIM). 
 
Under en eventuel omorganisering af Arts opleves som vigtigt for PPU, at blive tæt på Læse- 
og Skrivevejledningen, der er den anden halvdel af RSE. Således fastholder man en form, 
hvor der er en samlet Rådgivnings- og støtteenhed, hvilket indtil nu har været 
hensigtsmæssigt i mange henseender. De to afdelinger har eksempelvis mange faglige 
fællesområder, samme administration og mange studerende er også tilknyttet begge 
steder.  
 
Ydermere har det vist sig at være givende for PPU at være forankret i et center, hvor der 
forskes og undervises i emner, der fagligt tilgrænser de emner, der arbejdes med i PPU. 
Erfaringen indtil nu har været, at der primært er en masse uforløste potentialer for 
udvikling, og man vil derfor gerne endnu tættere på et relevant fagområde, både 
organisatorisk og fysisk. Der er enorme udviklingspotentialer ved at kunne kombinere et 
metodisk område med teori, forskning og undervisning.  
 
På baggrund af disse punkter, ser vi det som mest konstruktivt og som den bedste brug af 
ressourcer, at PPU forbliver organiseret tæt på Arts’ pædagogiske center. Der er dog 
muligheder for at optimere denne løsning. Eksempelvis er det pt. en udfordring at RSE og 
den Arts-finansierede del af CUDIM fysisk er placeret to steder. Sekundært kunne der være 
fagmiljøer, som det kunne tænkes at være mere relevante for Rådgivnings- og 
støtteenheden at være tæt på indenfor pædagogik, psykologi og lingvistik. Nogle af disse 
fagmiljøer er desværre også fysisk langt væk fra Trøjborg, hvor Rådgivnings- og 
Støtteenheden er placeret. Det vil derfor være en forudsætning, for at få et stort udbytte af 
en omorganisering, at man påbegynder opbygningen af et universitetspædagogisk center 
eller institut i Aarhus, eventuelt med CUDIM og de eksisterende miljøer som udgangspunkt. 
Målet for dette er at skabe stærkere lokalt repræsenteret fagmiljø omkring de eksisterende 
aktiviteter indenfor undervisning og pædagogik.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rune Kappel 
Teamleder 
Aut.cand.psych 
Tlf direkte: 8716 2724 
E-mail: rk@tdm.au.dk 
 
Bemærk ny mailadrese  

  
  
 
Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning 
Center for Undervisningsudvikling og 
Digitale Medier 
Aarhus Universitet, Arts 
Willemoesgade 15, Bygning 2114, lokale 256 
8200 Aarhus N 
Tlf: 8716 2720 
http://tdm.au.dk/ 
http://studerende.au.dk/sps 
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Indspil fra Team Didaktisk Udvikling (CUDiM) til Arts-processen 
 
Dette indspil fra Team Didaktisk Udvikling (CUDiM) er udarbejdet på baggrund af 3 
teammøder, hvor CUDiMs organisering er blevet diskuteret. Efter hvert møde er der udsendt 
opsamlinger fra mødet, som alle medarbejdere har haft mulighed for at kommentere pr. mail. 
På baggrund af denne proces er teamet kommet frem til følgende anbefalinger for den 
fremtidige organisering af aktiviteterne i Team Didaktisk Udvikling på CUDiM. 
 
Baggrund 
Centret har brugt mange ressourcer på at etablere et samarbejde mellem de 45 enheder, der 
blev lagt sammen i CUDiM i 2011. Medarbejderne i teamet giver udtryk for, at de ikke kan 
holde til at skulle begynde forfra med en proces lignende den i 2011. 
 
Forsknings og arbejdsområderne i Team Didaktisk Udvikling (på CUDiM/PaludanMüllers Vej 
48) ligger i spændingsfeltet mellem digitale medier/design og læring/pædagogik/didaktik. Det 
er medarbejdernes opfattelse, at centret er godt i gang med at etablere interessante og unikke 
tværfaglige koblinger mellem pædagogik/didaktik/læring, digitale medier og design – både 
inden for forskning og undervisningsudvikling, ikke mindst i forhold til de 
universitetspædagogiske og gymnasiale områder. 
 
Serviceeftersyn 
Medarbejderne har diskuteret og udarbejdet forslag til, hvordan vi skaber de bedst mulige 
organisatoriske betingelser for aktiviteterne i Team Didaktisk Udvikling. Diskussionerne har 
taget afsæt i følgende scenarier: 
 

1) fastholdelse af den nuværende centerorganisation og struktur 
2) fastholdelse af den nuværende centerorganisation, men ændring af den interne 

struktur 
3) ændring af centerorganiseringen 

 
Konklusionen på diskussionerne er, at teamet anbefaler scenarie 2 med fastholdelse af den 
nuværende organisering af CUDiM, med ændringer i den interne struktur. Teamet anbefaler 
ikke en reorganisering af aktiviteterne, hvor teamet/centret enten splittes op eller lægges 
sammen med andre centre eller institutter. Dog har den del af teamet, der er placeret på 
Campus Emdrup givet udtryk for, at de ser fordele i en organisatorisk forankring på 
IUPEmdrup. Disse medarbejdere arbejder primært lokalt på IUP og ønsker en organisation, 
der kan medvirke til at realisere de samarbejdsmuligheder, der eksisterer på IUPEmdrup. 
 
Der er en stor kompleksitetsgrad i teamets aktiviteter og opgaver. Nogle af teamets 
arbejdsopgaver udføres i direkte samarbejde med andre universiteter og øvrige eksterne 
partnere (fx teoretisk pædagogikum og øvrige aktiviteter på gymnasieområdet). Andre 
arbejdsopgaver bevæger sig på universitetsniveau og involverer samarbejdspartnere fra 
centre på andre fakulteter (fx adjunktpædagogikum). Derudover har teamet arbejdsopgaver, 
der kun indbefatter teamets medarbejdere (fx. kurser i studiekompetence, ph.d.vejledning, 
educational IT og universitetspædagogik). Endelig har teamet aktiviteter, der er forankret lokalt 
i institutternes undervisningsmiljøer (fx. undervisning på IÆK). 
 
Denne mangfoldighed af aktiviteter indebærer, at teamets aktiviteter har tråde ud til mange 
andre centre og institutter  især til IÆK, IUP og de universitetspædagogiske centre på AU. På 
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den baggrund har teamet drøftet forskellige muligheder for reorganisering og er kommet frem 
til følgende konklusioner: 
 

● a) splittes centret op og fordeles på eksempelvis IÆK og IUP, vil det forringe 
samarbejdsmulighederne inden for områderne educational technology, 
universitetspædagogik og gymnasieområdet, 

 
● b) placeres centret på IÆK (eksempelvis miljøet omkring det tidligere IMV), forringes 

betingelserne for det pædagogiske/didaktiske forskningsfelt, gymnasieområdet og 
universitetspædagogik, 

 
● c) placeres centret på IUP, forringes betingelserne for gymnasieområdet, 

universitetspædagogik, Educational IT, forskning i educational technology og 
undervisningsaktiviteterne, 

 
● d) lægges centret sammen med de øvrige universitetspædagogiske enheder, 

forringes mulighederne for gymnasieområdet, de lokale undervisningsaktiviteter og 
forskningen i spændingsfeltet mellem digitale medier, design og pædagogik/didaktik. 

 
I forhold til c) skal det nævnes, at flere af centrets medarbejdere oprindelig var en del af 
IUPAarhus. Det er opfattelsen blandt disse medarbejdere, at arbejdsområderne og 
forskningsprofilen på IUPAarhus i meget begrænset omfang er relevant for CUDiM. Desuden 
deler alle medarbejdere (uanset om de var en del af IUPs forskningsprogram i de 
videregående uddannelsers pædagogik eller af det tidligere Rådgivnings og Støttecenter) den 
opfattelse, at samarbejdet mellem IUP Aarhus og IUP Emdrup var meget begrænset, og at 
IUP i den tid, medarbejderne var der, ikke lykkedes med at samle sig som en enhed. 
 
Det er medarbejdernes vurdering, at den nuværende centerorganisering giver de bedst mulige 
betingelser for at styrke teamets forskellige arbejdsområder gennem samarbejder på tværs af 
områderne i et spændingsfelt mellem digitale medier, design og pædagogik/didaktik. Disse 
samarbejder er blevet etableret siden centrets oprettelse, og dem ønsker vi at videreudvikle. 
 
Der er flere eksempler på, hvordan teamets transdisciplinære sammensætning har styrket 
fagområderne og har skabt nye initiativer. Det universitetspædagogiske område er blevet 
styrket med en profil om digitale medier, mens arbejdet med Educational ITstrategien har fået 
en didaktisk kvalificering. På gymnasieområdet har teamet udviklet et efteruddannelsestilbud 
til gymnasieverdenen på baggrund af centrets brede faglige profil. Projektet cFactory samler 
en række undervisningsudviklings og forskningsaktiviteter inden for undervisning, læring og 
digitale medier. Projektet vil etablere et kollaborativt, transdisciplinært, eksperimenterende 
brugercentreret og brugerdrevet undervisnings og læringsmiljø, der inddrager det omgivende 
samfund. Den delvist netbaserede Itdidaktisk designuddannelse er et konkret produkt af den 
unikke kobling af teamets fagområder. Arbejdet omkring denne uddannelse kobler og skaber 
synergi mellem forskningsaktiviteter, undervisningsudvikling og undervisning. Som et sidste 
eksempel kan nævnes, at teamet ser det som en stor styrke, at visse af teamets 
medarbejdere både har rollen som undervisningsudviklere og undervisere. Det er vigtigt for 
centrets universitetspædagogiske opgaver, at vi har en tæt tilknytning til undervisningen, 
således at vi kan afprøve og udvikle nye undervisningsformer uden hele tiden at være 
afhængige af, at andre undervisere vil stille deres undervisning til rådighed som laboratorium. 
 
Disse initiativer har kun været mulige at fremtænke og udarbejde ved at trække på centrets 
forskellige forskningsfelter. Det er teamets klare opfattelse at sådanne transdisciplinære 
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projekter med relevans for undervisning og læring på Arts netop er i gang med at opstå inden 
for den nuværende centerorganisering, og teamet har vanskeligt ved at forestille sig, at disse 
aktiviteter vil få bedre betingelser i en anden organisering. Det skal dog også understreges, at 
teamet samtidig ønsker at styrke samarbejdet med de øvrige universitetspædagogiske 
enheder såvel som med de tre institutter på Arts. Det er opfattelsen i teamet, at dette kan ske 
inden for den nuværende centerorganisering. Derfor er det vores anbefaling, at centret 
forbliver i sin nuværende organisering. 
 
Forslag til fremtidig intern organisering 
I forhold til den interne centerorganisering er der imidlertid pt. udfordringer i organiseringen i 
Team Didaktisk Udvikling. Disse udfordringer kan imødekommes ved at følge 
universitetsledelsens forslag om at etablere en afdelingsstruktur, der i højere grad uddelegerer 
beslutningskompetence længere ned i organisationen (se bilag 1). 
 
Afdelingsleder 
Teamet ønsker at etablere en afdelingsstruktur med en afdelingsleder, der har 
personaleansvar, et overordnet budgetansvar og derigennem øget beslutningskompetence i 
forhold til aktiviteterne i afdelingen. 
 
Formalisering af arbejdsområder 
Derudover ser medarbejderne et stort behov for at formalisere teamets forskellige 
arbejdsområder. Teamets aktiviteter kan inddeles i følgende arbejdsområder: 
 

● Universitetspædagogik 
● Gymnasieområdet 
● Studiekompetencer 
● Educational technology 
● Undervisning 
● Forskningsprogram 

 
Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en matrixorganisation, hvor medarbejderne 
bidrager på tværs af arbejdsområderne. Dette skal fastholdes, men medarbejderne ønsker at 
formalisere arbejdsområderne på følgende måde: 
 

Fagkoordinatorer 
Der udpeges en ansvarlig inden for hvert område med henblik på at koordinere 
aktiviteterne og uddelegere ansvar ned i organisationen. 
 
Formål/strategi 
Der udarbejdes formålsbeskrivelser og strategier inden for hvert område med henblik 
på at fokusere aktiviteterne og foretage prioriteringer. 
 
Bemanding 
Der allokeres en ramme af medarbejdere/timer til hvert område. 
 
Budget/ressourceramme 
Hvert arbejdsområde får en overordnet budget og ressourceramme at agere inden 
for. 
 
Forskningsforankring 
Hvert arbejdsområde skal have en eksplicit forskningsforankring i form af deltagelse af 
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VIP. 
 
Centerledelse 
Vi foreslår en slanket centerledelse, der består af centerlederen og afdelingsleder(e). 
Centerledelsen kan vælge at invitere fagkoordinatorer fra arbejdsområderne med til 
ledelsesmøder, hvis det er relevant. 
 
 
Afsender: Team Didaktisk Udvikling, CUDiM 
Janus Holst Aaen, Birthe Aagesen, Charlotte Albrechtsen, Lene Tortzen Bager, Christian 
Winther Bech, Mette Kjærsholm Boie, Hanne Buhl, Stacey Cozart, Christian Dalsgaard, Maria 
O’Donovan, Rikke Gottfredsen, Stine R. Heger, Helle Hvass, Gry Sandholm Jensen, Hans 
Klysner, Anders Hjortskov Larsen, Davoud Masoumi, Helle Mathiasen, Rikke Toft Nørgård, 
Pantelis Papadopoulos, Sarah Robinson, Søren Smedegaard Bengtsen, Klaus Thestrup, 
Mette Brinch Thomsen, Claus ToftNielsen, Dorte Ågård. 
 
Team Didaktisk Udvikling består af 27 ansatte derudover er der tilknyttet 3 
studentermedarbejdere. 
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Arts	  eftersyn:	  Notat	  vedr.	  center-‐diskussioner	  og	  -‐synspunkter	  	  
Jeg	  har	  den	  16.09.2014	  udsendt	  et	  internt	  notat	  om	  forskellige	  scenarier	  for	  centret,	  uden	  nogen	  
form	  for	  stillingtagen	  eller	  anbefaling.	  Det	  har	  indgået	  som	  et	  centralt	  dokument	  i	  de	  diskussio-‐
ner,	  som	  har	  fundet	  sted	  dels	  på	  et	  medarbejdermøde,	  dels	  på	  team-‐møder	  –	  foruden	  frokost-‐
stuer,	  kafferum,	  mv.	  I	  notat	  skrev	  jeg	  følgende:	  
”Jeg	  har	  skrevet	  dette	  notat	  til	  INTERNT	  brug	  på	  centret.	  Notatet	  ridser	  forskellige	  scena-‐
rier	  for	  centrets	  fremtid	  op	  –	  herunder	  nogle	  argumenter	  for	  og	  imod.	  Bag	  de	  beskrevne	  
scenarier	  ligger	  ikke	  nogen	  vurdering	  af	  deres	  realisme.	  Der	  kan	  således	  være	  andre	  sce-‐
narier	  som	  er	  mere	  aktuelle	  eller	  lige	  så	  lidt	  aktuelle.	  
Hensigten	  med	  notatet	  er	  således	  at	  bidrage	  til	  at	  perspektivere	  diskussionerne	  i	  teams,	  i	  
frokoststuen	  og	  andre	  steder,	  herunder	  bidrage	  til	  at	  man	  kan	  skærpe	  argumenter	  for	  eller	  
imod,	  hvad	  man	  nu	  måtte	  være	  for	  eller	  imod.	  
Jeg	  håber	  notatet	  vil	  blive	  læst	  med	  dette	  i	  baghovedet.”	  

Hensigten	  med	  nærværende	  notat	  er	  at	  give	  centerledelsens,	  centerforums	  og	  min	  vurdering	  af	  
medarbejdernes	  ønsker.	  Jeg	  er	  vidende	  om,	  at	  der	  kommer	  et	  samlet	  indspil	  fra	  Team	  for	  Didak-‐
tisk	  Udvikling	  (DU)	  og	  fra	  Pædagogisk-‐Psykologisk	  Uddannelsesrådgivning	  (PPU),	  men	  ikke	  har	  
Læse-‐SkriveVejledningen	  (LSV).	  
Til	  orientering	  for	  arbejdsgruppe,	  så	  udgør	  det	  centrets	  3	  faglige	  teams,	  DU	  har	  små	  30	  medar-‐
bejdere,	  LSV	  godt	  20	  medarbejdere	  og	  PPU	  ca.	  15	  medarbejdere.	  Vi	  har	  7	  medarbejdere	  sidden-‐
de	  i	  Emdrup	  (dækker	  alle	  teams)	  og	  5	  medarbejdere	  i	  Odense	  (varetager	  PPU	  opgaver	  for	  SDU).	  
I	  Aarhus	  er	  DU	  fysisk	  placeret	  på	  Paludan–Müllers	  Vej	  48	  og	  LSV–PPU	  på	  Trøjborg.	  
I	  forhold	  til	  forsknings-‐	  og	  udviklingsaktiviteter	  (dvs.	  ikke	  de	  driftsorienterede	  opgaver,	  som	  
udgør	  den	  største	  del	  af	  centrets	  aktiviteter)	  kan	  de	  faglige	  relationer	  ud	  af	  centret	  og	  inden	  for	  
AU	  karakteriseres	  således:	  
• LSV	  stærkeste	  relation	  er	  til	  Lingvistik-‐miljøet	  og	  kognitionsforskningen.	  Tilvalget	  i	  Lektio-‐

logi	  er	  tilknyttet	  Lingvistik-‐UFU	  og	  vi	  har	  aktive	  forskningssamarbejder	  med	  CFIN.	  De	  pæda-‐
gogisk-‐didaktiske	  relationer	  er	  internt	  på	  centret,	  da	  det	  drejer	  sig	  om	  universitets-‐	  og	  til	  
dels	  gymnasie-‐niveau.	  

• PPU’s	  relationer	  er	  til	  pædagogisk-‐psykologi	  i	  form	  af	  vejledning	  på	  projekter,	  men	  vi	  ønsker	  
også	  at	  opbygge	  stærkere	  relationer	  til	  miljøer	  med	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	  forskning,	  da	  
forskningen	  forventes	  af	  bygge	  på	  sådanne	  metoder.	  De	  pædagogisk-‐didaktiske	  relationer	  er	  
internt	  på	  centret,	  da	  det	  drejer	  sig	  om	  universitets-‐niveau.	  

• DU’s	  relationer	  er	  mere	  komplekse,	  idet	  vi	  har	  samarbejder	  med	  
o forskere	  fra	  IMV,	  væsentligst	  INF	  
o de	  øvrige	  universitetspædagogiske	  centre	  vedr.	  EDU-‐IT	  og	  BB-‐aktiviteterne,	  adjunktpæ-‐

dagogikum,	  DUN-‐konferencen	  2015	  og	  andre	  ad.hoc.	  aktiviteter	  
o ICARE	  forskningsgruppe	  på	  BSS	  i	  forbindelse	  med	  PAGE-‐projektet	  
o CEI	  vedr.	  entrepreneuriel	  didaktik	  
o IUP-‐forskere	  (i	  Emdrup)	  vedr.	  IT	  i	  folkeskolen	  
o et	  netværk	  af	  forskere	  der	  interesserer	  sig	  for	  gymnasie-‐didaktik	  

Og	  så	  har	  jeg	  formentlig	  ikke	  fået	  alt	  med	  og	  mangfoldigheden	  af	  samarbejder	  uden	  for	  AU	  er	  
helt	  udeladt.	  
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Scenarierne	  har	  forskellige	  udgangspunkter,	  som	  kan	  beskrives	  ud	  fra	  følgende	  overskrifter:	  
1. Centret	  forbliver	  som	  det	  er	  
2. Centrets	  relation	  til	  de	  andre	  pædagogiske	  centre	  
3. Centrets	  relationer	  til	  IUP	  
4. Centrets	  relationer	  til	  (dele	  af)	  IÆK	  
Ud	  over	  scenarier	  berøres	  to	  andre	  problemstillinger:	  
5. Centrets	  forhold	  til	  uddannelser	  og	  undervisning	  
6. Centrets	  forhold	  til	  Forskeruddannelsesprogrammerne	  

Ad.	  1.	  Centret	  forbliver	  som	  det	  er	  
Centret	  har	  i	  den	  nuværende	  form	  kun	  eksisteret	  i	  godt	  2,5	  år	  og	  der	  er	  opbakning	  hele	  vejen	  
rundt	  til	  at	  fortsætte	  centret,	  som	  det	  er	  nu.	  
Baggrunden	  er,	  at	  vi	  endnu	  ikke	  har	  fået	  ”høstet”	  alle	  de	  synergier	  som	  er	  mulige.	  Det	  gælder	  
dels	  internt	  i	  DU-‐teamet,	  dels	  på	  tværs	  af	  de	  to	  lokaliteter	  i	  Aarhus	  –	  med	  andre	  ord,	  centret	  er	  
stadig	  under	  opbygning.	  Endvidere	  kan	  der	  registreres	  en	  vis	  træthed	  i	  forhold	  til	  endnu	  engang	  
at	  skulle	  indgå	  i	  en	  reorganisering,	  hvor	  man	  skal	  forholdes	  sig	  til	  et	  større	  antal	  nye	  kollegaer.	  
Der	  er	  en	  løbende	  diskussionen	  om	  samlokalisering.	  Pt.	  fylder	  den	  mest	  i	  Trøjborg-‐afdelingen	  
(LSV-‐PPU),	  mens	  andre	  spørgsmål	  er	  mere	  påtrængende	  i	  DU,	  jf.	  også	  teamets	  eget	  høringssvar.	  
Som	  centerleder	  prioriterer	  jeg	  en	  fysisk	  samlokalisering	  meget	  højt	  og	  gerne	  en	  central	  place-‐
ring	  i	  forhold	  til	  fakultetets	  institutter	  i	  Aarhus.	  

Ad.	  2.	  Centrets	  relation	  til	  de	  andre	  pædagogiske	  centre	  
I	  centrets	  høringssvar	  til	  rektor	  står:	  
”På	  centret	  har	  vi	  diskuteret	  ideen	  i	  at	  etablere	  en	  samlet	  universitetspædagogisk	  enhed.	  Det	  
er	  det	  forskellig	  holdning	  til	  blandt	  medarbejderne	  i	  de	  to	  dele	  af	  centret:	  
De	  medarbejder,	  som	  primært	  arbejder	  med	  pædagogisk-‐didaktiske	  problemstillinger	  er	  ik-‐
ke	  specielt	  interesseret	  i	  en	  sådan	  løsning.	  Argumenterne	  er,	  at	  såvel	  uddannelser	  som	  un-‐
dervisningen	  er	  ret	  forskellig	  på	  de	  fire	  fakulteter	  og	  dermed	  også	  de	  opgaver,	  som	  de	  nuvæ-‐
rende	  pædagogiske	  enheder	  udfører	  med	  henblik	  på	  at	  understøtte	  undervisningsudviklin-‐
gen.	  Endvidere	  varetager	  CUDiM	  også	  undervisningsopgaver	  for	  ARTS-‐institutterne	  inden	  for	  
centrets	  faglige	  områder.	  Endelig	  er	  centret	  kendetegnet	  ved	  at	  have	  praksisnære	  forskning	  
og	  forskningsnære	  praksis.	  
Omvendt	  kan	  flere	  medarbejdere,	  som	  arbejder	  med	  støtte	  til	  studerende	  med	  funktionsned-‐
sættelser	  (RSE),	  i	  højere	  grad	  se	  en	  idé	  i	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  samlet	  universitetspædagogisk	  
enhed.	  Pointen	  er	  her,	  at	  denne	  del	  af	  centret	  vil	  kunne	  få	  ”samme	  organisatoriske	  relation”	  
til	  alle	  fakulteter	  og	  specielt	  studienævn	  og/eller	  uddannelsesledere	  på	  fakulteterne.	  Men	  det	  
vigtigste	  for	  disse	  medarbejdere	  er,	  at	  de	  forbliver	  en	  del	  af	  en	  universitetspædagogisk	  en-‐
hed,	  da	  dette	  understreget	  at	  de	  har	  en	  læringsmæssig	  tilgang	  til	  at	  støtte	  studerende	  med	  
funktionsnedsættelser,	  samtidig	  med	  at	  det	  giver	  gode	  muligheder	  for	  at	  forskningsbasere	  
aktiviteterne.	  Endelig	  prioriterer	  medarbejderne	  et	  tæt	  tilknytning	  et	  fagligt	  miljø	  i	  stedet	  for	  
en	  tilknytning	  til	  administrativt	  miljø.	  
Anbefalingen	  fra	  centret	  vil	  således	  være,	  
o at	  man	  arbejder	  på	  at	  formalisere	  samarbejder	  mellem	  de	  pædagogiske	  centre	  (for	  

CUDiM’s	  vedkommende	  i	  forhold	  til	  de	  ARTS-‐finansierede	  aktiviteter)	  
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o at	  man	  etablerer	  et	  samarbejds-‐/koordinerings-‐organ	  på	  AU-‐niveau	  i	  forhold	  til	  centrets	  
opgaver	  i	  forhold	  til	  studerende	  med	  funktionsnedsættelser	  og	  dermed	  mere	  formelle	  
relationer	  ud	  til	  studienævn	  og	  uddannelsesledere/-‐udvalg	  på	  hele	  AU	  

I	  forhold	  til	  de	  pædagogisk-‐didaktiske	  aktiviteter	  har	  vi	  centrene	  imellem	  allerede	  samarbej-‐
der	  vedrørende	  adjunktpædagogikum	  og	  tildels	  gymnasieskolen	  (Teoretisk	  Pædagogikum	  i	  
hvert	  fald).	  Ud	  over	  det	  er	  der	  et	  mere	  uformelt	  samarbejde	  i	  forhold	  til	  den	  del	  af	  EDU-‐IT,	  
som	  vedrører	  Blackboard-‐implementeringen.	  Man	  kunne	  ud	  over	  det	  tænke	  sig	  mere	  forma-‐
liserede	  samarbejder	  inden	  for	  f.eks.	  i	  forhold	  til	  undervisningsevaluering	  og	  uddannelses-‐
evaluering,	  samt	  støtte	  til	  studienævnenes	  kvalitetsarbejde.	  
Tilsvarende	  kan	  en	  formalisering	  af	  samarbejdet	  i	  forhold	  til	  RSE-‐opgaverne	  give	  muligheder	  
for	  initiativer	  på	  tværs	  af	  fakulteterne.	  Et	  konkret	  og	  aktuelt	  eksempel	  er	  Fremdriftsrefor-‐
men,	  som	  vedrører	  at	  de	  studerende	  gennemfører	  på	  normeret	  til.	  Her	  vil	  nogle	  af	  de	  ydelser,	  
som	  RSE	  leverer	  kunne	  tilbydes	  studerende,	  som	  ikke	  har	  en	  diagnose,	  men	  som	  kan	  få	  gen-‐
nemførelsesproblemer.	  Konkret	  vil	  nogle	  af	  de	  metoder,	  som	  anvendes	  i	  forhold	  til	  studeren-‐
de	  med	  funktionsnedsættelser	  også	  kunne	  bidrage	  til,	  at	  nogle	  studerende	  uden	  en	  diagnose	  
kan	  gennemføre	  på	  normeret	  tid.	  Men	  pt.	  har	  vi	  ikke	  midler	  til	  at	  finansiere	  sådanne	  aktivite-‐
ter.	  RSE	  vil	  ligeledes	  kunne	  bidrage	  til	  studienævnenes	  arbejde	  med	  inklusion	  af	  studerende,	  
da	  vi	  har	  erfaringer	  med,	  hvilke	  undervisnings-‐	  og	  eksamensformer,	  der	  kan	  anvendes,	  hvis	  
man	  ønsker	  at	  mindske	  antallet	  af	  dispensationer	  (fra	  en	  eksamensform).”	  

Der	  er	  ikke	  yderligere	  kommentarer	  til	  dette.	  

Ad.	  3.	  Centrets	  relationer	  til	  IUP	  
Der	  er	  ikke	  et	  ønske	  fra	  medarbejderne	  om	  at	  blive	  en	  del	  af	  IUP.	  
Blandt	  medarbejdere	  der	  tidligere	  har	  været	  organiseret	  under	  DPU/IUP,	  er	  der	  bekymring	  for	  
om	  en	  ny	  tilknytning	  til	  IUP	  vil	  give	  muligheder	  for	  integration	  i	  IUP,	  da	  mange	  af	  disse	  medar-‐
bejdere	  oplevede,	  at	  der	  ved	  den	  tidligere	  organisering	  under	  IUP	  ikke	  blev	  skabt	  synergier,	  
samtidig	  med	  at	  det	  var	  svært	  for	  Århus-‐medarbejderne	  at	  opleve	  sig	  som	  en	  del	  af	  det	  davæ-‐
rende	  DPU	  (nu	  IUP).	  
Under	  den	  nuværende	  organisering	  har	  vi	  nogle	  få	  begrænsede	  samarbejder,	  hvor	  vores	  vurde-‐
ring	  er,	  at	  (nogle)	  IUP/Emdrup-‐medarbejdere	  ikke	  har	  været	  specielt	  interesserede	  at	  samar-‐
bejde,	  men	  egentlig	  hellere	  lavede	  projekterne	  selv.	  I	  nogle	  projekter	  har	  vi	  oplevet	  et	  stor	  for-‐
skel	  i	  metode-‐tilgangen,	  hvilket	  selvfølgelig	  kan	  gøre	  samarbejde	  svært.	  
Ud	  over	  det	  er	  IUP’s	  primære	  målgruppe	  Folkeskolen	  og	  medarbejdere,	  der	  arbejder	  med	  Folke-‐
skolen.	  På	  centret	  er	  den	  primære	  målgruppe	  universitets-‐	  og	  gymnasie-‐undervisere,	  hvilket	  
begrænser	  synergi-‐mulighederne.	  
Hvis	  IUP	  blev	  splittet	  i	  2	  institutlignende	  enheden	  (IUP/Emdrup	  hhv.	  IUP/Aarhus)	  med	  ansvar	  
for	  undervisningen	  i	  hhv.	  Emdrup	  og	  Aarhus,	  kunne	  man	  overveje	  om	  det	  vil	  være	  hensigts-‐
mæssigt	  med	  en	  tættere	  organisatorisk	  kobling	  mellem	  IUP/Aarhus	  og	  centret,	  men	  det	  er	  der	  
ikke	  et	  medarbejderønske	  om	  på	  centret.	  
En	  fysisk	  sammenlægning	  af	  IUP/Trøjborg	  og	  centret	  kunne	  være	  en	  mulighed	  for	  at	  afprøve	  
samarbejdspotentialerne,	  men	  det	  vil	  først	  blive	  rigtig	  interessant,	  hvis	  de	  medarbejdere,	  der	  
underviser	  på	  Aarhus-‐uddannelserne	  også	  har	  arbejdsplads	  i	  Aarhus	  (ellers	  er	  der	  jo	  ingen	  at	  
flytte	  sammen	  med!).	  Diskussionerne	  om	  og	  interessen	  for	  dette	  har	  været	  størst	  i	  LSV	  og	  PPU,	  
mens	  det	  stort	  set	  ikke	  har	  været	  et	  tema	  i	  diskussionerne	  i	  DU.	  
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Ad.	  4.	  Centrets	  relationer	  til	  (dele	  af)	  IÆK	  
Nye	  muligheder	  vil	  opstå,	  hvis	  et	  eller	  begge	  de	  nuværende	  Aarhus-‐institutter	  spaltes	  i	  flere	  
mindre	  institutter.	  Centret	  har	  et	  særligt	  fokus	  på	  anvendelsen	  af	  digitale	  medier	  i	  såvel	  formel	  
uddannelse	  som	  uformel	  læring,	  herunder	  også	  i	  forhold	  til	  studerende	  med	  funktionelle	  udfor-‐
dringer.	  Centrets	  pædagogisk-‐didaktiske	  aktiviteter	  blev	  af	  samme	  grund	  placeret	  i	  (eller	  mere	  
præcist	  i	  nærheden	  af)	  it-‐parken.	  Og	  på	  nuværende	  tidspunkt	  varetager	  centret	  en	  række	  un-‐
dervisningsaktiviteter	  for	  UFU-‐INF	  og	  UFU-‐MED,	  væsentligst	  på	  kandidat-‐	  og	  masterniveau.	  
Hertil	  kommer	  at	  kandidatuddannesen	  i	  IT-‐Didaktisk	  Design	  er	  faglig	  forankret	  i	  UFU-‐INF.	  
Derfor	  kunne	  man	  tænke	  sig	  centret	  som	  en	  del	  af	  et	  reorganiseret	  IMV-‐institut,	  hvis	  IÆK	  split-‐
tes	  i	  flere	  institutter.	  Forudsætningen	  er	  imidlertid,	  at	  der	  kan	  ske	  en	  samlokalisering	  af	  det	  nye	  
institut,	  dvs.	  at	  HELE	  centret	  bliver	  placeret	  i	  it-‐parken.	  
Argumenter	  for	  dette	  kan	  bl.a.	  være,	  at	  en	  ikke	  ubetydelig	  del	  af	  centrets	  medarbejdere	  arbejder	  
med	  digitale	  medier	  i	  undervisningen,	  samt	  at	  det	  at	  bruge	  digitale	  medier	  også	  spiller	  en	  ikke	  
ubetydelig	  rolle	  i	  forhold	  til	  understøttelse	  af	  studerende	  med	  funktionelle	  lidelser.	  Centret	  vil	  
således	  potentielt	  kunne	  styrke	  arbejdet	  med	  anvendelse	  af	  digitale	  medier	  i	  forhold	  til	  disse	  
kontekster.	  
Argumenter	  i	  mod	  det	  vil	  bl.a.	  være,	  at	  centrets	  udgangspunkt	  i	  givet	  fald	  kan	  blive	  tolket	  som	  
værende	  digitale	  medier	  og	  deres	  anvendelse	  i	  forskellige	  kontekster.	  Men	  centrets	  udgangs-‐
punktet	  er	  (pt.)	  bredere	  end	  det,	  nemlig	  at	  bidrage	  til	  at	  understøtte	  de	  studerendes	  læring	  mere	  
generelt,	  herunder	  selvfølgelig	  gennem	  anvendelse	  af	  digitale	  medier,	  men	  også	  på	  andre	  måder.	  
Der	  er	  delte	  meninger	  blandt	  medarbejderne	  i	  DU	  om	  dette,	  mens	  det	  stort	  set	  ikke	  har	  været	  et	  
tema	  i	  diskussionerne	  i	  LSV	  og	  PPU.	  

Ad.	  5.	  Centrets	  forhold	  til	  uddannelser	  og	  undervisning	  
Centret	  har	  ikke	  noget	  studienævn,	  men	  leverer	  undervisning	  til	  studienævnene	  på	  de	  andre	  in-‐
stitutter,	  væsentligst	  studienævnet	  på	  IÆK	  (men	  det	  kan	  forandres	  fremover).	  Konkret	  leverer	  
vi	  kurser	  til	  UFU	  Medievidenskab	  og	  UFU	  Informationsvidenskab.	  Ud	  over	  det	  varetager	  vi	  hele	  
uddannelsen	  i	  IT-‐Didaktisk	  Design,	  som	  hører	  under	  UFU	  Informationsvidenskab	  og	  hele	  tilval-‐
get	  i	  Lektiologi,	  som	  hører	  under	  UFU	  Lingvistik	  og	  Semiotik.	  Desuden	  laver	  vi	  oplæg	  på	  en	  del	  af	  
uddannelserne	  under	  IUP’s	  SN	  ligesom	  vi	  varetager	  specialevejledning.	  I	  forhold	  til	  Masterud-‐
dannelser	  bidrager	  vi	  til	  Master	  i	  IT	  med	  4-‐5	  fagpakker,	  alle	  hjemmehørende	  under	  Informati-‐
onsvidenskabs	  UFU.	  
På	  nuværende	  tidspunkt	  har	  vi	  en	  repræsentant	  i	  UFU	  Informationsvidenskab,	  hvilket	  ikke	  er	  
tilstrækkeligt	  hverken	  i	  forhold	  til	  omfang	  eller	  indflydelse.	  Vi	  skal	  finde	  en	  anden	  måde	  at	  indgå	  
på,	  f.eks.	  i	  form	  af	  at	  centret	  har	  et	  eget	  UFU	  og	  dermed	  kan	  indgå	  med	  repræsentant(er)	  i	  
det/de	  relevante	  studienævn.	  

Ad.	  6.	  Centrets	  forhold	  til	  Forskeruddannelsesprogrammerne	  
Centrets	  relaterer	  sig	  til	  forskellige	  Forskeruddannelsesprogrammer	  –	  som	  minimum	  følgende:	  
It-‐	  og	  medie-‐programmet,	  Didaktik-‐programmet	  og	  Lingvistik-‐programmet.	  Ud	  over	  det	  kunne	  
Læringsprogrammet	  også	  være	  aktuelt.	  Den	  oprindelige	  tanke	  var,	  at	  phd-‐programmerne	  skulle	  
gå	  på	  tværs	  af	  institutter,	  men	  i	  praksis	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  det	  kun	  sker	  i	  meget	  begrænset	  om-‐
fang.	  
Den	  nuværende	  struktur	  giver	  nogle	  problemer	  i	  forhold	  til	  centret.	  
Det	  mest	  kritiske	  er	  pt.,	  at	  vi	  ikke	  er	  repræsenteret	  i	  de	  lokale	  bedømmelsesudvalg	  og	  efterføl-‐
gende	  heller	  ikke	  indgår	  i	  phd-‐udvalget.	  Det	  er	  vores	  oplevelse,	  at	  ansøgere	  som	  ønsker	  at	  
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fremme	  den	  type	  tværfaglige	  problemstillinger,	  som	  centret	  arbejder	  med,	  ikke	  bliver	  priorite-‐
ret	  af	  udvalgene,	  fordi	  problemstillingerne	  ikke	  har	  tilstrækkelig	  interesse.	  
Vores	  forslag	  vil	  være,	  at	  der	  udformes	  et	  phd-‐program,	  som	  kan	  omfatte	  de	  tværgående	  pro-‐
blemstillinger,	  som	  centret	  arbejder	  med.	  

Afrunding	  
Der	  åbner	  sig	  mange	  nye	  muligheder	  med	  det	  eftersyn,	  som	  er	  iværksat.	  Som	  centerleder	  ser	  jeg	  
følgende	  afgørende	  aspekter	  
• Det	  universitets-‐	  og	  gymnasiepædagogiske	  skal	  forblive	  prioriteret	  på	  fakultetet	  –	  på	  en	  så-‐

dan	  måde	  at	  det	  er	  synligt,	  dvs.	  ikke	  hengemt	  i	  et	  hjørne	  af	  et	  institut,	  som	  beskæftiger	  sig	  
med	  meget	  andet.	  

• Det	  specialpædagogiske	  (her	  forstået	  som	  arbejdet	  med	  studerende	  med	  funktionsnedsæt-‐
telser	  primært	  på	  universitetsniveau)	  skal	  forblive	  i	  en	  universitetspædagogisk	  kontekst,	  så-‐
ledes	  at	  medarbejderne	  understøttes	  i	  at	  have	  de	  studerendes	  læring	  som	  udgangspunkt	  for	  
den	  støtte	  de	  tilbydes.	  

• Hensynet	  til	  medarbejderne	  –	  de	  skal	  se	  muligheder	  i	  de	  løsninger	  som	  ender	  med	  at	  blive	  
realiseret.	  

Organisatorisk	  er	  der	  fra	  medarbejderside	  ikke	  et	  ønske	  om	  at	  indgå	  i	  nye	  organisatoriske	  kon-‐
stellationer,	  man	  ønsker	  i	  stedet	  at	  arbejde	  videre	  med	  at	  udnytte	  potentialerne	  i	  det	  eksiste-‐
rende.	  
Ud	  over	  det	  skal	  centrets	  forhold	  til	  Studienævn	  og	  Forskeruddannelsesprogrammer	  gentænkes	  
og	  reorganiseres.	  
	  
	  
På	  vegne	  af	  Centerledelse	  og	  Centerforum	  
	  
	  
Arne	  Kjær	  
Centerleder	  
	  



Artsrådets indspil til Arts eftersyn  

Artsrådet er først og fremmest glade for den proces ledelsen har sat i gang på Arts, i forhold 

til den interne institutorganisering på Arts. 

Fakultetsledelsen har anmodet om, at man tager udgangspunkt i de tre skitserede scenarier. 

Vi vil kommentere på alle tre, men fokus vil ligge på scenarie 2, da vi mener at dette 

scenarie vil være den mest favorable løsning. Dvs. at vi har skrevet løsningsforslag og 

kommentarer til alle tre scenarier, men den løsning som vi selv mener, vil være bedst, ligger 

i konklusionen på scenarie 2. Yderligere slutter vi papiret af med en række generelle 

kommentarer vedrørende ønsker og krav til institutorganiseringen lige meget hvilket 

scenarie, der vil blive valgt. 

1. Fastholdelse af den nuværende institutorganisering  

Først og fremmest vil vi påpege nogle problemer vi ser i den nuværende organisering. Vi 

oplever, som studerende, at der er langt mellem fag og studienævn. Det skyldes først og 

fremmest at ikke alle uddannelser er direkte repræsenteret i studienævnene, samt at 

konstruktionen med uddannelsesfagudvalg som bindeled mellem fag og studienævn, 

betyder at den fagnære diskussion burde foregå i UFU’en, hvorefter 

beslutningen/konklusionen skal bringes med videre i studienævnet. For at dette kan ske, 

kræver det at UFU’en som organ fungerer. Det gør den de fleste steder, men enkelte steder 

betyder fagkombinationen i UFU’en at enkelte fag oplever, at der ikke er plads til at tage den 

fagnære diskussion de har behov for, men i stedet må lytte passivt til en diskussion som ikke 

angår deres fag. Dette medfører, at repræsentationen af fag i studienævnet visse steder 

afhænger af enkelte personer, som faciliterer et uofficielt forum, hvor de fagnære 

diskussioner kan finde sted. Vi finder det problematisk, at repræsentationen af enkle fag 

dermed afhænger af enkelte personer, og ikke af et formelt organ, som sikrer en sikkerhed 

og kontinuitet. Slutteligt ønskes en større gennemsigtighed med hvem der sidder i 

studienævnet på de forskellige fag, den sparring der foregår i studienævnene har i 

udgangspunktet fungeret godt, men det er ærgerligt at ikke alle studier får del af denne 

sparring, da dels ikke alle fag er repræsenteret i studienævnet lige nu, og dels at viden om 

hvem der sidder som fagrepræsentanter i studienævnet ikke altid er tilgængeligt, en 

forbedring af denne gennemsigtighed vil i første omgang forbedre dette.  

Vi ser dog også en fordel i de store studienævn. Da der er flere beslutninger, der går på 

tværs af instituttet, er institutstudienævnene en fordel, det kan eksempelvis være 

beslutninger vedrørende profilfag og humfag. Desuden betyder de store studienævn at vi 

kan sikre de studerende, at dispensationer bliver givet på de samme grundlag for alle 

studerende på hele instituttet, samt at der lige nu er en god mulighed for at 

erfaringsudveksle på tværs af uddannelserne på instituttet.  

På baggrund af de omtalte problemstillinger mener vi, at det er nødvendigt at kigge på en 

intern justering af de nuværende enheder.  

 

2. Yderligere justering af den interne organisering af de nuværende enheder 

I Artsrådet finder vi det nødvendigt med en formalisering af uddannelsesfagudvalgene. Det 



gør vi, fordi vi flere steder oplever at de kører ustruktureret, det medfører at vigtige 

diskussioner bliver ført udenfor mødelokalet eller slet ikke.  For at sikre en bedre 

medinddragelse og repræsentation af både STUD og VIP er det også nødvendigt at kigge 

på sammensætningen og repræsentationen i uddannelsesfagudvalgene.  

En formalisering af uddannelsesfagudvalgene mener vi vil medføre: 

- Et kommissorium, hvor det klargøres at afdelingslederen er født formand, ligeledes er 

studienævnsstudenterrepræsentanten født næstformand. Det er formandskabets ansvar 

at indkalde til mødet med minimum en uges varsel, det er ligeledes deres ansvar at 

udarbejde en dagsorden, som sendes med ud i mødeindkaldelsen. Der skal udarbejdes 

en praksis omkring referater af UFU-møderne – hvem skriver dem og hvor 

offentliggøres de. Er man valgt som UFU repræsentant, enten blandt det videnskabelige 

personale eller blandt de studerende, har man pligt til at sende en suppleant, hvis man 

er forhindret i at deltage til mødet.  

- En klar arbejdsbeskrivelse og årshjul, hvor det fremgår at studieordningsændringer 

diskuteres og besluttes i uddannelsesfagudvalget (en decentralisering), og blåstemples i 

studienævnet. 

- Formaliseret valg til UFU. 

- En klar aftale om hvem der deltager til UFU-møderne. Eksempelvis hvorvidt man ønsker 

studievejledningen og fagets SNUK at deltage fast i møderne. 

- En stemmeprocedure lig den man har i studienævnene, dvs. at man især ønsker den 

samme stemmelighed, som der er i studienævnene lige nu, hvor i praksis VIP’erne ikke 

kan trumfe de studerende ved stemmelighed, men i stedet at forslaget falder. 

 

Ved en bedre repræsentation forstår vi: 

- At der ved UFU’er med flere fag gøres overvejelser omkring, hvordan alle fag 

repræsenteres ligeligt i UFU’en.  

- Ligeledes er det vigtigt, at man gør sig overvejelser omkring hvordan både KA og BA 

repræsenteres i UFU’en. 

- Ligeledes er det vigtigt at gøre sig overvejelser omkring geografisk ulighed i 

repræsentation. Her har IUP med Trøjborg og Emdrup det bedste eksempel, men 

lignende situationer ses på IKS, med eksempelvis Moesgård og Nobelparken. Det 

skaber en ulighed i repræsentationen at nogle fags repræsentanter skal rejse langt for 

at deltage i møder.  

Særligt for IUP gælder følgende: 

Som det fremhæves i debatoplægget er IUP en størrelse for sig. Her vil vi på det kraftigste 

opfodre til, at man kigger på en ledelsesdelegering til institutlederen, som det også er omtalt 

i universitetsledelsens forslag til beslutninger.  

- Institutlederen på IUP skal kunne deltage i møder med rektorkollegiet på 

professionsskolerne, og har derfor brug for mere autonomi, så der kan laves reelle 

aftaler mellem professionsskolerne og IUP.   

- Ligeledes er der på IUP et ønske om en formalisering af uddannelsesfagudvalgene.  



 

Det er ligeledes nødvendigt at man på hele Arts kigger på sammensætningen af de 

uddannelsesfagudvalg man har, og her mener vi, at der skal være fokus på hvornår der er 

tale om et meningsfyldt samarbejde mellem to eller flere fag. Vi finder det ligeledes 

problematisk, at nogle studienævnsrepræsentanter skal repræsentere op til 5 fag i 

studienævnet, og at der skal føres faglige diskussion i en UFU, som rummer op til 5 fag. Vi 

ved at fagkombinationen i nogle uddannelsesfagudvalg har medført, at der bliver indkaldt til 

møder i uofficielle organer, for at kunne tage de fagnære diskussioner. Dette finder vi 

problematisk, da det er meget personbåret og derfor kan medføre, at nogle fag ikke har et 

ordentligt og kontinuerligt forum, hvori der kan diskuteres studieordningsændringer m.m..  

 

Derfor mener vi som konklusion, det vil være nødvendigt at: 

- Kigge på sammensætningen af UFU’er og om nødvendigt oprette flere UFU’er. Dette 

kan medføre at det bliver nødvendigt at  

- Dele de to store studienævn på IKS og IÆK op i to dele hver, så alle UFU’er fortsat er 

repræsenteret i et studienævn.  

 

3. Ændring af den nuværende institutorganisering  

Artsrådets forslag til scenarie 3 tager udgangspunkt i et ønske om at beslutninger tages på 

et mere fagnært niveau, samt i at sikre en god repræsentation af både STUD og VIP i 

studienævnet.  

Derfor foreslår Artsrådet at alle UFU’er i udgangspunktet bliver til mindst et studienævn, dvs. 

hvis UFU’en består af mere end et fag, eksempelvis to fag, har UFU’en mulighed for at blive 

til to studienævn osv. 

Dette skal ske på baggrund af nogle fællesretningslinjer for studienævnets arbejde, således 

at beslutninger eksempelvis vedrørende profilfag, ikke kan blive stoppet nogle steder, men 

gå igennem andre steder. Samt at der skal anvendes en universel dispensationsmodel, 

således at de studerende vil blive bedømt på samme grundlag i alle studienævn.  

Fordelen ved at ændre alle de nuværende UFU’er til minimum ét studienævn, er at 

beslutningerne vil blive taget på et fagnært plan med mulighed for fagnær diskussion. Det vil 

også gøre det muligt, for de fag beslutningerne vedrører, at være ordentligt repræsenteret, 

når beslutningerne skal tages.  

 

  4. Generelle kommenterer og ønsker til institutorganisering 

Generelt, ligegyldigt hvilket scenarie vi befinder os i, ønsker Artsrådet følgende: 

- En formalisering af valget til institutforum. 

- Oprettelse af formelle studenterrepræsentantmøder med institutleder, studieleder, alle 

studenterrepræsentanter fra UFU, SN, og studenterpolitiske organisationer én gang pr. 



semester på hvert institut (en praksis som allerede føres på IKS). 

- En formalisering af UFU’ernes struktur, hvor i et formaliseret valg af både STUD og VIP 

repræsentanter skal indgå. 

- En tilbage flytning af administration ud på fagene. 

- En mulighed for at kunne få vejledere på eksaminer på tværs af institut grænser. 
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29. september 2014 

Til Arts 

Fra DCL, alle medarbejdere 

Vedr.: Høringproces 

 

   I DCL ser vi frem til afklaring af ULs beslutninger, som det antages vil føre til mere lokal 
beslutningskraft og samarbejde mellem VIP og TAP i de lokale faglige miljøer. Det er tiltrængt. Vi ser 
også frem til drøftelser på Arts om Institutternes struktur og indretning, som antages vil føre til mere 
indflydelse, tilfredshed og beslutningskraft i fagmiljøerne. Ligeledes tiltrængt. 

Status for DCL er – kort sagt – at vores opgave dårligt nok er kommet i gang. Det er DCLs 
overordnede vurdering, at de seneste 2-3 års organisering ikke har været i stand til at skabe 
sammenhæng på Arts om udfordringer forbundet med etablering af samarbejder med omverdenen.  
DCLs indsats og opgave har været hængt op på ’videnudveksling’ og ’myndighedsbetjening’, men det 
er DCLs erfaring at disse overskrifter ikke har samlet tilstrækkelig stor opmærksomhed på Arts som 
helhed.  Med afsæt i problemanalysen kan man sige, at de mange udfordringer og problemer har 
suget energien. 

I DCL ser vi derfor frem til, at organisationen justeres, så den i højere grad er i stand til at drøfte og 
prioritere faglige udfordringer.  Dette er fundamentet for at kvalificere henvendelser og 
samarbejder.  Hvis opgaver og samarbejder med eksterne parter ikke bidrager til enten 
forskningsområder eller uddannelser, så er det ikke en universitetsopgave.  Indbygget i dette 
argument ligger også den omtalte frustration hos forskerne; at service og support kun er værdifuld, 
hvis det tilvejebringer en værditilvækst til forskernes arbejde og område. Alt andet synes overflødigt, 
dyrt og meningsløst.  

DCL arbejder med følgende opgaver/mål for øje:   

- Styrke forståelsen af kulturvidenskab for samfundet 
- Styrke forståelsen for professionel videnudveksling på Arts 
- Bidrage til forståelsen af videnudveksling på AU 
- Forøge den eksterne finansiering af videnudveksling på Arts. 

Det er DCLs vurdering, at miljøerne på Arts har rige muligheder for at øve indflydelse og skabe 
synlighed om det kulturvidenskabelige områdes værdi – også i konkrete samarbejdsprojekter, som 
kan have form af rådgivning, netværk, høringer, udredninger og/eller nye, endnu ukendte  
’videnudvekslingsaktiviteter’.  
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Det hitidige arbejde med kvalificering af samarbejder og facilitering og understøttelse af 
videnudvekslingsaktiviteter kan summeres i en række spændingsfelter/ dilemmaer, indenfor hvilke 
DCL har oplevet særlige udfordringer: 

1. Ydelse  Viden (relevans) 
2. Publicering  Synlighed   (formidling) 
3. Censur  Prioritering (interesse) 
4. Undervisning  Forskningsinteresse (tid) 
5. Økonomi  Faglig udvikling (strategi) 
6. Dybde  Bredde (kritik) 

 

Ad 1: Midler stilles til rådighed for AU med et øget vilkår om, at forskningen skal bekræfte 
og bevidne rekvirentens (politiske) spørgsmål. Vi bliver presset til at levere mere 
efterspørgselsdrevne og mindre forskningsrelevante ydelser, som vilkår for 
finansiering.  

Løsning: Bistå forskerne i at stille skarpt på deres rolle, fastholde at forskeren altid har 
ophavsretten og adgang til at skrive på data. Udvikle formater og vilkår for indgåelse 
af aftaler om forskningsbaserede ydelser. Værne om forskerens rettigheder. DCL har 
allerede god kapacitet og erfaring med dette. 

Ad 2. Samarbejder meriteres i ringe grad og incitamenter for deltagelse er uklare og 
forskelligartet.  Men aktiviteter kan give bred offentlig synlighed og/eller adgang til 
værdifuld viden om praksis/profession, mv. 

Løsning: DCL afsætter yderligere ressourcer til at bistå i evaluering af samarbejder og med at 
formidle og udbrede viden om virkning og værdi af samarbejder med fakultet – og 
dermed også om værdien af f.eks. nye samarbejdstyper med omverdenen.  Der er 
behov for at udbrede viden om videnudveksling og bistå forskere i at formidle denne 
viden ind i miljøernes udvikling, f.eks. i ansøgninger, nationalt og internationalt. Bør 
koordineres med øvrig forskningsstøtte. 

Ad 3. Forskerens og Instituttets interesser for et samarbejde kan være forskellige og ofte 
uklare. Siger ledelsen ’nej’, risikerer det at omtales som censur. Siger forskeren ’ja’, er 
det prioritering.  Men hvad skal der til for at flere forskere siger ’nej’ og at IL siger ’ja’? 

Løsning: Udarbejd politik for hvad Arts vil på videnudvekslingsområdet, så både forskere, ledere 
og omverdenen har nemmere ved at navigere i forhold til hvilke 
samarbejdsmuligheder, der er relevante. 

Ad 4. Videnudveksling eller ’samarbejder’ har ingen egennormering. Forslag om evt. 
ressourceanvendelse er udsat for relativ kortsigtet cost-benefit sammenligning med 
f.eks. undervisning (STÅ).  

Løsning: Decentraliser beslutning og autorisering i miljøerne og i øvrigt som ’3’. 

Ad 5. Institutter er pressede på økonomi, hvorfor et af de højst prioriterede kriterier for 
godkendelse af samarbejdsaktiviteter er timeprisen. Der er generelt meget høj fokus 
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på ’budgetter’ og mindre på økonomi. Samarbejder kan imidlertid være en del af en 
vej til at ’spise kirsebær med de store’.  

Løsning: Faglig debat om kriterier for samarbejde og mere deling af viden på området. Mere 
klar udredning og kvalitetssikring af konditioner og muligheder i samarbejder. 
Understøttelse af strategisk udvikling om miljøernes prioritering.  Koordinering af 
indsatser (ml. Institut-FSE-DCL-økonomi). Udvikling af ’forretningstyper’ og 
’forretningsvilkår’.   

Ad 6. Myndigheder efterlyser bredde og solid rådgivning.  Der er en (ekstern) forventning 
om, at rådgivning til myndigheder er genstand for bred faglig kvalitetssikring, jf. også 
AU retningslinjer (2010).  Arts har endnu ikke taget fat på at overveje, hvilke 
muligheder, der ligger i at løfte denne udfordring og i evt. at organisere rådgivning og 
rekvirerede opgaver med afsæt i tværfaglig kvalitetssikring.  Videnudveksling ses 
fortsat i for høj grad som en bevillingskilde for det enkelte miljøs ’dybde’ og i mindre 
grad som samarbejde om bidrag til at styrke bredden på et område.  

Løsning Etablering af sektorrettede tværfaglige udvalg/interne netværk.  Etablering af 
sektorrettede ’tekniske’ rapportserier, nedsættelse af tværfaglige redaktionsgrupper. 
Retningslinjer for Kvalitetssikring udarbejdes i dialog med udvalgene. 

 

Input til strategi for området.  

Det er DCLs vurdering, at der fortsat er behov for særlig opmærksomhed på understøttelse af 
Fakultetets, Institutternes og miljøernes samarbejder med omverdenen og at DCL som del af 
fakultetet og som kanal for samarbejder med andre hovedområder kan udfylde og udvikle en nyttig 
rolle i dette arbejde.  

Der er DCLs erfaring, at feltet består af mangeartede opgavetyper og udfordringer og at der er store 
forskelle i traditioner for samarbejder. Anbefalingen er, at bistand til udvikling af aktiviteter skal 
adresseres nedefra – med udgangspunkt i miljøernes prioriteter.  DCLs tilgang er, at videnudveksling, 
rekvireret forskning og myndighedsopgaver i højere grad bør opfattes og organiseres som en 
integreret del af eller som understøttende forskningen.  

Der er behov for kvalificeret kapacitet til at bistå forskere og eksterne aktører i at afsøge og 
undersøge nye muligheder for samarbejder.  Det er også DCLs erfaring, at omverdenen er nysgerrig 
på og efterspørger aktiviteter og bidrag fra forskningen på AU. I det omfang fakultetet ønsker at 
etablere samarbejder med omverdenen, må fakultetet gøre sig tilgængeligt og nysgerrigt med 
kvalificeret bistand til at understøtte sådanne henvendelser, sparre med forskerne og samle op på 
erfaringer.  DCL har påbegyndt udviklingen af en sådan platform, og det er vurderingen, at alle 
miljøer er tjent med den erfaringsudveksling og kapacitetsopbygning, der opnås herved.  

I den forbindelse er der behov for at belyse ovennævnte spændingsfelter, som ikke alene gælder for 
vilkår for samarbejder og myndighedsopgaver, men som også har betydning for mange andre 
aktiviteter på Universitetet.   Udfordringer og dilemmaer for samarbejder, herunder rekvirerede 
opgaver, bør være genstand for egentlig analyse med fokus på at etablere bedre rammer og vilkår 
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for forskernes deltagelse, herunder udbytte for forskningen – og evt. også uddannelserne.  
Udarbejdelse af denne analyse suppleret med årlige evalueringer til FAKLED med nye bidrag kunne 
være en opgave for DCL.  

Der er endvidere behov for, at DCL får et mere klart mandat til at udvikle rammer og vilkår for 
samarbejder.  Det kan foregå gennem afprøvning og udvikling af nye formater for aftaler og det vil 
kunne ske, hvis fakultetet bruger DCL, som enheden hvor nye typer af samarbejder kvalificeres og 
udvikles.  Som organiseringen er i dag, har DCL gode muligheder for at netværke og 
erfaringsudveksle på tværs af hovedområderne bl.a. via DCE, -A og –H.  

Bidrag til overvejelser om organisering 

Der er flere muligheder, som er indikeret ovenfor. Men det er afgørende og en præmis, at de fagligt 
begrundede motivationer og interesser træder tydeligere frem og reelt driver efterspørgsel på 
support og udvikling.  

DCL har gode erfaringer med at understøtte sparring og udvikling samt match-making og netværk 
med miljøerne og eksterne aktører. Det er værdifuldt – både for eksterne og interne - at have en 
uafhængig rådgivningsenhed, som går på tværs med denne kapacitet. 

DCLs opgaver tangerer ofte fundraising. Det kunne være en fordel at have tættere og mere front-
office koordinering om ekstern finansiering.  

Konkret kunne DCL deltage oftere i forskningsudvalgsmøder på Institutterne. Dernæst bør indsatser 
for hjemtagelse af ekstern finansiering koordineres meget tættere med FSE og med Institutterne. 
Det kan bl.a. ske gennem, at DCL får tættere adm. tilknytning til ACA, forudsat at FSE medarbejdere 
også bliver en del af ACA. 

DCL kernekompetencer er kvalitetssikring, organisering af aftaler og projektledelse.  Det kunne være 
en fordel at DCL har et tydeligere mandat og evt. projektøkonomiske ressourcer til at varetage 
administrativt ansvar for myndighedsbetjening og rekvirerede opgaver. Især hvis der indgår krav om 
ansvarsforsikring i opgaven. Denne del kan også koordineres tættere med et styrket Arts ’Front-
office’ administrationscenter. 

VI mener at der kan være flere muligheder for justering og bidrager gerne med yderligere forslag til 
de videre drøftelser. 

Til orientering vedlægges også en redigeret udgave af DCLs høringsvar til universitetsledelsen. 
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Hvad vil AU/Arts omkring videnudveksling og hvordan kan DCL understøtte dette? 

Det er DCLs vurdering, at der er behov for fortsat at udvikle fælles og klare forståelsesrammer for 
samarbejdstyper og for de vilkår, der knytter sig til konkrete og økonomisk forpligtende 
projektaftaler - indenfor primært strategiske forskningssamarbejder, rekvireret forskning og 
myndighedsopgaver.  Der er endnu et stykke vej i at etablere en for universitetet professionel 
understøttelse og administration af de konkrete samarbejder.    

Konklusion ifht. Problemanalysen 

På AU mangler en klar fælles forståelse af kerneaktiviteten ’Videnudveksling’, og der er en 
manglende sammenhæng mellem faglig ledelse og miljøernes prioritering af samarbejder.  

DCL peger på følgende overvejelser for at understøtte videnudveksling på Arts: 

• Fagmiljøernes muligheder for at agere i forhold til omverdenen skal styrkes gennem klar 
udmelding fra UL om, hvad AU vil i forhold til videnudveksling 

• DCL (og evt. også andre administrative enheder) skal have klart mandat i forhold til at kunne 
løfte nødvendige opgaver indenfor udvikling af videnudveksling og samarbejder 

• AU skal invitere omverdenen til dialog om hvordan AU bliver tilgængelig for videnudveksling 
og DCL skal have til opgave at udvikle denne dialog    

• Det vil være en fordel for omverdenen og for forskerne, hvis Arts tilbyder en entydig indgang 
til kvalificering og udvikling af samarbejder således som det oprindeligt lå i tankegangen bag 
DCL. 

 

Udfordringer og problemer  

DCLs erfaring er, at Universiteterne bliver presset på at levere viden og tjenesteydelser til aktører 
uden for universitetet.  Forskere er i stigende omfang genstand for at stå til rådighed, hvilket i 
praksis medfører, at Universitet stilles over for aftaler og vilkår, der tilgodeser rekvirenten 
(myndigheder eller erhvervslivet) frem for forskeren/Universitetet.  Dermed bliver det også 
vanskeligere at fastholde forskerens frie og uafhængige rolle og generelt set værne effektivt om 
ophavsret, armslængde mv. i de konkrete samarbejder. 

Samarbejdsrelationer mellem fagmiljøer og omverdenen er mangeartede og stiller forskellige behov 
til kvalificering, beskrivelse og support. Til gengæld er rammerne for samarbejder få og oftest 
inkompatible med de vilkår og behov, som mange typer samarbejder fordrer. Populært sagt råder 
AUs administrative setup over få firkantede ’kasser’ for administration af disse samarbejder, mens 
aktiviteterne repræsenterer mange mulige former og størrelser. Forskningens karakter og væsen er 
strittende, kritisk og undersøgende. Administrative rammer er begrænsende og funktionelle. 

Det gør ikke situationen bedre, at myndigheder, som eks. Socialministeriet og 
Undervisningsministeriet, er under pres for at administrere tilskud og puljer efter stramme 
retningslinjer, som ikke indtænker vilkår for forskning.  Viden og forskning opfattes, populært sagt, 
som en hyldevare.  Dette er ikke kun en retorisk debat om universiteternes rolle, det er også en helt 
konkret og praktisk problemstilling. Derfor er det nødvendigt at opretholde en vis lokal og fleksibel 
kapacitet, som kan bidrage til at sikre hensigtsmæssige vilkår for forskningsdeltagelse i 
samarbejdsaftaler, herunder i myndighedsopgaver.  
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Feltet 

DCL arbejder i et krydsfelt mellem følgende tre domæner, som forbindes når en konkret og 
økonomisk forpligtende aftale materialiseres:  

a) VIP’ernes behov og interesse for at igangsætte forskningsinformerende aktiviteter eller 
dialog med praktikere, professioner, myndigheder eller andre interesser. 

b) De eksterne samarbejdspartnernes stigende administrative praksis med at behandle 
forskning, som en specificerbar tjenesteydelse.  

c) AUs egen mangel på ledelsesfokus og AUs ufleksible administrative rammer.  

b) og c) har delvis samme ophav, idet den offentlige sektor som helhed er under pres for at udvise 
økonomisk effektivitet.  

I dette arbejdskrydsfelt er opgaven for DCL at finde balancer mellem domænerne og forhandle 
løsninger på plads.  Vores erfaring er, at der er en mangel på intern enighed om, hvad det vil sige at 
gå ind i samarbejder.  Rammerne er uklare, ligesom prioritering af samarbejder i forhold til fx 
undervisning er meget uklar. Det giver en vis frustration blandt forskerne, som naturligt nok ønsker, 
at deres institut bakker om op de eksterne samarbejder, som de indgår i.   
 
Der mangler meriterende rammer for deltagelse i omverdensrelationer.  Det kunne f.eks. være 
lancering af tværfaglige publikationer, analyser af samarbejdets værdi – for universitet og for 
samfund - og/eller fokus på formidling af virkninger (impact) af samarbejder med universitetet.  Heri 
ligger også et potentielt bidrag til evaluering som forskningsområde. F.eks. henvender mange 
institutioner og organisationer sig til DCL med forslag om følgeforskning (dokumentation) af deres 
praksis.  
 
Hvilke er AUs visioner for hvordan forskere og omverdenen samarbejder?  
 
Der er i DCLs vurdering en række spørgsmål som synes ubesvarede:  
Hvad forstår ledelsen ved myndighedsbetjening og videnudveksling? Og hvilke rammer vil de sætte 
for det? Herunder for meritering, eller prioritering af timer, udvikling af strategier og 
handlingsplaner for området mv.  Hvad er det egentlig vi gerne vil på AU med samarbejder? Hvorved 
ser vi udfordringer – ikke kun politisk og i en samfundsprioritering, men også hvordan?  Og hvordan 
kobles den empiriske erfaring med kvalificering af rammerne og med udvikling af strategier på 
området? 
 
Spurgt på en anden måde. Hvordan tilbyder AU at samarbejde med omverdenen?  Rækker vi hånden 
ud mod sektorer, forstået som alle aktører inden for et område, eller giver det bedre mening at 
organisere os specifikt mod enten erhvervslivet, myndigheder eller civilsamfundet? 

I DCLs erfaring skaber sektorrettet fokus de bedste vilkår for Universitets samarbejder med 
omverdens aktører og for etablering af ligeværdige samarbejder. 

Ved at fokusere på samarbejde med sektorer opnås;   
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a) at AU demonstrerer, at universitetet tilstræber en ligeværdig dialog med flere aktører inden 
for sektoren om dennes udfordringer – og gerne i fællesskab, 

b) flere muligheder for at igangsætte tværgående eller tematiske indsatser, netværk mv. 
c) bedre mulighed for at igangsætte samarbejder med afsæt i universitetets præmis og vilkår.  

2015, 2016 .. hvad er der behov for? 

For Arts vedkommende er det DCLs vurdering, at der er et stort uopdyrket potentiale i at organisere, 
kommunikere og demonstrere det kulturvidenskabelige områdes bidrag til samfundsudfordringer. 
Det er DCLs vurdering, at vi i højere grad bør samtænke – i dialog med miljøerne – hvordan 
samarbejder og konkrete projekter med omverdenen er medvirkende til at skabe synlighed om Arts 
miljøernes værdi, og hvordan disse samarbejder kan skrives med ind i ansøgninger og i beskrivelser  
af områdernes vidensformer. 

Der er fortsat et stort behov for at udvikle de arenaer og de former, Arts ønsker at optræde i.  
Hvornår og hvordan giver det mening for Arts at indgå i samarbejder?  Herunder ikke mindst at Arts 
med sit vidensoverskud og indsigt viser mod til at tænke på den lange bane og understøtte og 
udvikle nye former, og demonstrerer og dokumenterer hvorledes mening og værdi opstår for begge 
parter i et videnssamarbejde.  

ARTS/AU skal have et bud på, hvad samarbejde med eksterne organisationer repræsenterer for 
forskerne og universitetet. Hvilken betydning har det og kan det få for forskning og undervisning?  
 
Arts har mulighed for at etablere en langt stærkere position om humaniora, kultur og 
uddannelsesvidenskabs rolle i samfundet. Det kan gøres ved at opsøge flere sektororienterede 
samarbejdsflader og gå i dialog med sektorerne. Hvilke former for samarbejder ønsker man – hvilke 
giver mening? Hvad er det for en type viden der efterspørges? Hvordan opnås både bredde og dybde 
i de vidensområder, som er tilgængelige for samfundsudfordringer? Man kunne invitere relevante 
parter til forskellige typer møder/workshops, hvor mulighederne og behovene undersøges. Evt. kan 
man have årlige tilbagevendende begivenheder – dialogmøder i stor skala. 
 
DCL mener, at der skal arbejdes på større brugernærhed og et bedre samarbejde på tværs af 
organisationen. Mange forskere har brug for hjælp i forbindelse med eksterne samarbejder. Både 
når der skal udarbejdes projektgrundlag og kontrakt, men også i form af projektkoordinatorer, når 
længerevarende projekter skal gennemføres. Det er også vigtigt at afklare, hvordan samarbejdet i 
administrationen skal fungere, så det bliver effektivt og forståeligt for forskerne – og for eksterne 
samarbejdspartnere. 
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