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Udkast til kommissorium for udredningsgruppe  

Et af de forhold, der fremgår af analysegruppens rapport, er, at til-
fredsheden med institutstrukturen på Arts ikke er, hvad den burde 
være.  
 
Der ønskes på denne baggrund et eftersyn af fakultetets institutstruk-
tur og en udredning af de nuværende muligheder for at opdele fakul-
tetet i institutter. Målet med udredningen er at skabe et grundlag for 
at organisere fakultetet således, at organiseringen giver den størst 
mulige medarbejder- og studentertilfredshed, samtidig med at den 
understøtter kerneaktiviteterne bedst muligt. 
 
Præmisser 
Udredningen skal hvile på følgende præmisser: 
 

• Eftersom udgangspunktet for utilfredsheden er den nuværende 
organisering, skal der opereres med muligheden for at ændre 
strukturen - hvilket imidlertid ikke er det samme som, at struk-
turen skal ændres. 

• Idet problemstillingen vedrører fakultetets samlede organise-
ring, skal den formuleres og løses på fakultetsniveau. 

• Overvejelser over fakultetsorganiseringen i institutter vil være 
en del af AU-processen vedr. opfølgning på problemanalysen og 
skal tage højde for universitetsledelsens kommende beslutnin-
ger på AU-niveau, herunder organiseringen af administratio-
nen.  

 
Konkretisering af opgaven 
På baggrund af disse præmisser skal udredningen organiseres med 
udgangspunkt i to grundscenarier, der skal gennemtænkes med lige 
stor seriøsitet: 
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1. Fastholdelse af den nuværende organisering 
2. Ændring af den nuværende organisering 

 
I forbindelse med gennemlysningen af scenarie 1 ønskes en vurdering 
af, hvilke yderligere forbedringer af institutorganiseringen, ud over 
dannelsen af afdelingerne mv., der kan foretages mhp. at svare på de 
lokale problemstillinger, der giver anledning til utilfredshed. I særde-
leshed skal fordele og ulemper ved en eventuel udvidelse af antallet af 
studienævn overvejes. 
 
Gennemlysningen af scenarie 2 skal forbindes med overvejelser over 
konkrete muligheder for at reorganisere fakultetet. Der kan således 
opereres med flere forskellige underscenarier. Det skal understreges, 
at disse underscenarier skal være reelt mulige. 
 
Det gælder for begge scenariegennemlysninger, at de skal anstille 
overvejelser over institutternes kernefunktioner, herunder mulighe-
derne for at tage hensyn til faglige forskelle i en fleksibel organisering. 
Samtidig skal de foreslåede scenarier indeholde udredninger af kon-
sekvenser for økonomi- og budgetmodel, relationen til organiseringen 
på administrationsområdet samt mulighederne for at forbedre med-
inddragelsen i institutoffentligheden. 
 
Begge scenarieudredninger skal således indeholde overvejelser over, 
hvor forskellige institutterne kan være, og hvilke fleksible løsninger, 
der bedst understøtter kernefagligheden. Udredningen skal have fo-
kus på at bevare sammenhæng, samarbejde og medinddragelse inden-
for fakultetet.  
 
Med henblik på at kvalificere udredningen og at binde fakultets- og in-
stitutdrøftelser sammen påhviler det arbejdsgruppen at deltage i, fo-
kusere og samle op på de lokalt forankrede drøftelser i institutorga-
nerne. 
 
Sammensætning af udredningsgruppen 
Udredningsgruppen sammensættes med udgangspunkt i institut- og 
fakultetsoffentlighederne. Det foreslås, at den består af 2 VIP og 1 
STUD fra hvert institut samt 1 VIP fra CUDIM, 1 TAP udpeget af Aka-
demisk Råds TAP-repræsentanter og 1 ph.d.-studerende udpeget af 
fakultetets ph.d.-udvalg samt en formand udpeget af fakultetsledelsen. 
Det er de respektive fora, der indstiller repræsentanter, men sæde i 
disse organer er ikke en forudsætning for deltagelse i udrednings-
gruppen. 


