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I. Indledning

Denne institutaftale er indgået for perioden 2009 til og med 2010.
De konkrete resultatmål i nærværende institutaftale er en udmøntning af fakultetsaftalen for Det
Samfundsvidenskabelige Fakultet 2008-2010, som fakultetet har indgået med rektor, hvor
institutterne via deres mål og aktiviteter skal bidrage til at fakultetet samlet opfylder målene i
fakultetsaftalen. 1
Under et antal fakultetsmål er ikke udspecificeret særlige institutmål. Der er dog også ift. disse mål
underforstået, at alle institutter bidrager til, at fakultetet samlet kan opfylde disse og at man
indrapporterer de nødvendige data til dokumentation heraf, når det er påkrævet.

Aftalen og dens baggrund i fakultetsaftalen og dennes hovedindhold har været drøftet i flere
omgange på møder i fakultetets ledelsesteam samt på dekanatets besøgsrunde på instituttet i
september 2009.

Aftalens mål i afsnit II er opdelt i 4 hovedkategorier; A) Arbejdspladsen, B) (Grund)forskning, C)
Uddannelse samt D) (Samarbejde med) Omverdenen. De enkelte mål er nummereret fortløbende og
refererer til målene i fakultetsaftalen.

Afrapportering: Udover indsendelse af tre konkrete oversigter/statusopgørelser aftalt på
besøgsrunden med frist 8. oktober, afrapporteres der på aftalens mål ultimo 2009 (januar 2010),
medio 2010 (august 2010) samt ultimo 2010 (januar 2011) på baggrund af et afrapporteringsskema
fra fakultetssekretariatet. Der vil ikke nødvendigvis skulle rapporteres på alle mål hver gang.
Således vil det af skemaet fremgå, hvilke mål, der ifbm. den enkelte afrapportering skal rapporteres
på.

1

Fakultetsaftalen kan for sin del ses som en udmøntning af KU’s Udviklingskontrakt 2008-2010 med Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling samt KU’s Strategiske Handleplan.
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2. Resultatmål
Arbejdspladsen

Mål nr. 1: Attraktiv arbejdsplads
Udgangspunkt:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) var omfattet af den undervisningsmiljøvurdering på
KU, der blev gennemført i efteråret 2007. I løbet af 2008 har fakultetet analyseret resultatet mhp.
opstilling af en handlingsplan for de særlige problemområder, der blev identificeret i rapporten.
Der er planlagt en arbejdspladsvurdering på SAMF i 1. halvår 2009 efter det nye fællesfakultære
APV-koncept.

Fakultetets mål:
I kontraktperioden følges op på den gennemførte undervisningsmiljøvurdering og der fokuseres –
gennem implementering af ovennævnte handlingsplan - på de særlige problemstillinger, der blev
identificeret i rapporten.
I første halvår 2009 gennemføres den planlagte arbejdspladsvurdering og der følges i
kontraktperioden op på denne.
SAMF deltager i perioden i KU’s ledelsesudviklingsprogram og arbejder med implementering af de
koncepter og metoder for kompetence- og karriereudvikling, der udvikles på KU centralt, når disse
foreligger.

Instituttets resultatmål
Instituttet skal i aftaleperioden bidrage til implementering af den ovennævnte handleplan for
forbedring af undervisningsmiljøet samt følge op på den lokale APV-undersøgelse i samarbejde
med det lokale samarbejdsudvalg.
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Mål nr. 2: Rekruttering af internationale forskere
Udgangspunkt:
SAMF ansatte i 2006 2 VIP’ere med seneste ansættelsesland udenfor Danmark, (i kategorierne
professorer, lektorer, adjunkter).
Fakultetets mål:
Fakultetet vil i 2008 stræbe efter at ansætte 16 % VIP’ere (professorer, lektorer, adjunkter,
post.doc.’er) med seneste ansættelsesland udenfor Danmark i forhold til det samlede antal nyansatte
VIP’ere på fakultetet, i 2009 at ansætte 16 % og i 2010 at forhøje tallet til 17 %. 2
Instituttets resultatmål
Instituttet arbejder for at, i gennemsnit 17 % af de samlede VIP-ansættelser i perioden 2008-10
sker med VIPere, der har seneste ansættelsesland uden for Danmark.

Mål nr. 3: Kvinder i forskning og ledelse
SAMF’s udgangspunkt: Procentandelen af nyansatte kvindelige professorer på fakultet udgjorde i
2006-2007 0 %.
Fakultetets mål:
Fakultet ønsker at øge procentandelen af nyansatte kvindelige professorer i hvert af årene 2008 og
2009 til minimum 5 %, samt at ansætte minimum 2 kvindelige professorer i hvert af årene 2008,
2009 og 2010.
Fakultetet vil opstille kriterier og sikre at de tildelte internationaliseringsstipendier viderefordeles til
områder hvor det underrepræsenterede køn udgør 40 % eller derunder.
Fakultetet vil derudover sørge for, at kvindelige post.docs og adjunkter får kendskab til og søger om
deltagelse i KU’s fælles mentorprogram der har til formål at styrke kvinders motivation for at søge
professorater og ledelsesposter. Fakultetet vil desuden opfordre lektorer og professorer til at melde
sig som mentorer i samme ordning.
Instituttets resultatmål.
Instituttet bidrager til at fakultetets målsætninger i retning af at øge andelen af kvindelige
professorer opfyldes.

2

16-17 % svarer til ca. 4 ansættelser, hvis der regnes med, at det gennemsnitlige antal VIP-ansættelser på fakultetet
samlet i de senere år har været omkring 25.
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Mål nr. 4 Intern Kommunikation – ny portal
Udgangspunkt:
Fakultetet deltager i drøftelserne på KU om etablering af intranet og følger det igangsatte
pilotprojekt for et fakultetsintranet.
Fakultetets mål:
Afhængig af fremdriften i etableringen af et KU-intranet og erfaringerne fra det igangsatte
pilotprojekt for et fakultetsintranet vil SAMF arbejde for at etablere et fakultetsintranet, evt. med
lokale enhedsportaler.

Instituttets resultatmål.
Målet dækkes overordnet af fakultetsaktiviteter med aktiv institutmedvirken, hvor dette er påkrævet.

Mål nr. 5: Grøn campus
Udgangspunkt:
SAMF – i regi af Indre By Drift – arbejder i dag med en lang række energibesparende tiltag flere
steder på City Campus.

Mål og implementering på SAMF
Fakulteterne udarbejder årligt en redegørelse for energiledelse samt en energihandlingsplan.
Redegørelsen omfatter det foregående år og beskriver udviklingen i energiforbruget med
kommentarer hertil, status for energiledelse og adfærdspåvirkning. Redegørelsen udarbejdes hvert
år i 1. kvartal i sammenhæng med fakultetets indberetning af data til KU’s nøgletal for
bygningsdriften, herunder fakultetsspecifikke energidata til KU’s grønne regnskab.
Energihandlingsplanen beskriver planlagt udvikling af energiledelse på fakultetet, samt forslag til
kommende projekter. Fakultetets årlige energihandlingsplan skal foreligge pr. 1. oktober, gældende
for det følgende år.

Instituttets resultatmål
Målet dækkes overordnet af fakultetsaktiviteter med aktiv institutmedvirken, hvor dette er påkrævet.
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Grundforskning

Mål nr. 6: Forskningsmidler og forskningskvalitet
Udgangspunkt:
SAMF har over en årrække udviklet en budgetmodel, hvor en del af basismidlerne fordeles efter
nogle objektive fordelingskriterier, herunder en række forskningsmæssige kvalitetskriterier som
”internationale publikationer” (artikler i internationale tidsskrifter vægtet i et A/B-system,
monografier fra internationale forlag samt doktordisputatser), ”andre publikationer” (artikler i
skandinavisk-sprogede tidsskrifter samt antologibidrag) samt efter eksterne forskningsmidler (og fra
2008 færdiggjorte phd-grader inden normeret tid plus et år).
Med rektoratets nye krav fra 2007 blev en stærkere inddragen af tidsskrifters og forlags ranking og
impact end i fakultetets eksisterende marginale omfordeling besluttet. Dette lå i forlængelse af
dekanatets egen målsætning om styrket publikation på højeste internationale niveau. Som følge
heraf besluttedes at foretage en særlig fordeling af den udmøntede pulje efter publikationer i
toptidsskrifter og fra topforlag udpeget ved en omfattende international peer review på de enkelte
fag. For 2008 betød det samlet, at der blev omfordelt 16 % svarende til godt 13 mio. kr. ved
publikationskriterierne. I 2009 er igen fordelt 16% efter publikations-kriterierne, beløbsmæssigt er
ca. 15 mio. kr.

Fakultetets mål:
SAMF fortsætter i perioden den ovenfor beskrevne fordeling af midler efter kvalitetskriterier som
med fakultetsbudgettet for 2009 yderligere udvikles til at omfatte en række nye kriterier, herunder
belønning for ansættelse af internationale ”superprofessorer”, tiltrækning af Grundforskningscentre,
ERC-Grants m.v.

Fakultetets mål:
Fakultetet vil i 2008 fordele 3,7 mio. kr., og i 2009 fordele 3,8 mio. kr. jf. fakultetsspecifikke
kvalitetskriterier. Hertil kommer midler til Stjerneprogrammet. Fordeling i 2010 fastlægges i
forbindelse med udarbejdelse af budget 2010.
Instituttets resultatmål
Målet dækkes overordnet af fakultetsaktiviteter.
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Mål nr. 7: Forskningsproduktion
Udgangspunkt:
Et centralt element i fakultetets strategi er en fortsat styrkelse af publicering i internationale toptidsskrifter med høj ranking/impact samt styrkelse af publicering af monografier på de mest
anerkendte internationale forlag.
Kvantitativt set var den gennemsnitlige produktion pr. VIP-årsværk i 2006 1,0 artikler i peerreviewede videnskabelige artikler, 0,2 artikler i videnskabelige tidsskrifter som ikke er peerreviewede, 0,2 videnskabelige bøger, monografier, 0,7 bidrag til videnskabelige bøger/antologier

Fakultetets mål:
SAMF vil arbejde for KU’s mål om en fastholdelse af den gennemsnitlige generelle
forskningsproduktion pr. VIP, men vil – med ovennævnte fokus - forbeholde sig ret til et mindre
fald i den gennemsnitlige produktion, hvis der samtidig kan dokumenteres en forøgelse af
publicering i de bedste internationale tidsskrifter/på de mest anerkendte internationale forlag.
(Modellen til dokumentation er udviklet som led i mål 6, jf. dette).

Instituttets resultatmål
Instituttet arbejder i 2010 for mindst at fastholde den samlede forskningsproduktion på det
nuværende niveau, herunder at fastholde antallet af ”top-publikationer” (A, A+B tidsskrifter, top77
forlagsudgivelser).
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Mål nr. 8: Ph.d.-aktivitet
Udgangspunkt:
SAMF optog i 2007 37 nye ph.d.-studerende og havde i perioden 2004-06 en gennemførselsprocent
på normeret tid +1 år på 49 %
Fakultetets mål:
Fakultetet vil i 2008 optage 40 ph.d.-studerende, i 2009 42 ph.d.-studerende og i 2010 44 ph.d.studerende 3 .
Mht. gennemførelsesprocenten på 4 år vil SAMF i perioden arbejde for at nærme sig KU’s
gennemsnit på 63 %. 4 (Indgår fra 2008 også som et element i fakultetets interne marginale
omfordeling af basismidler i budgettet).

Instituttets resultatmål
Instituttet arbejder for et nyoptag i kalenderåret 2010 på i alt mindst 6 ph.d.-studerende samt for at
øge gennemførslen for ph.d.-studerende i 2010 (eller så hurtigt som muligt herefter) til 80% (for
normeret tid +1 år) 5
Intern og ekstern finansiering kan kombineres. Den samlede interne finansiering af ph.d.studerende skal i 2010 udgøre mindst 1,52 årsværk ud over det allerede disponerede, således at
målopfyldelsen for anvendelse af intern ph.d.-finansiering i 2010 ikke bliver negativ.

3

Der måles på optag af ph.d.-studerende, dvs. antal nyindskrevne ph.d.-studerende uanset finansieringsform målt i
perioden 1. okt.-31. marts for halvopgørelsen og 1.okt.-30. september for årlig afrapportering

4

Opgjort som andelen af godkendte afhandlinger i forhold til optaget 4 år tidligere.

5

Forlænget med evt. lovgivningsmæssig givet orlov; barsel, sygdom, adoption m.v.
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Mål nr. 9: Forskerservice (Ekstern finansiering)
Udgangspunkt:
SAMF havde i gennemsnit for årene 2005+2006 i alt ca. 56,5 mio. kr., fordelt med 38,8 mio. kr. fra
danske offentlige kilder, 12 mio. kr. fra danske private kilder, 1,55 mio. kr. fra EU samt 4,2 mio. kr.
fra (andre) udenlandske kilder.
Fakultetets mål:
Fakultetets mål for indtægter fra eksterne kilder er i 2008 +3 % (til 58.224.987 kr.), i 2009 +6 % (til
59.920.861 kr.) og i 2010 +10 % (til 62.182.025 kr.) 6

Instituttets resultatmål
Instituttet arbejder for i 2010 at opnå indtægter fra eksterne kilder i størrelsesordenen 20 mio. kr.,
(inkl. FAOS og Center for Bolig og Velfærd)

Mål nr. 10: Tværgående satsninger
Udgangspunkt:
SAMF har deltaget aktivt i arbejdet indenfor flere af de nedsatte temapakker og er
omdrejningspunkt for en række af de planlagte og realiserede tværgående satsninger, herunder The
Asian Dynamic Initiative og Europasatsningen. Endvidere deltager SAMF bl.a. aktivt i arbejdet
med at styrke ulandsforskningen på KU samt i en række temaer indenfor IARU-samarbejdet, ikke
mindst ”Security”.

Fakultetets mål:
I perioden spiller SAMF en nøglerolle i udviklingen af en række af de ovenstående satsninger og
samarbejder, herunder The Asian Dynamic Initiative og Europasatsningen.

Instituttet yder i perioden en aktiv indsats i de tværgående satsninger og samarbejder, som
instituttet deltager i.

6

Opgørelse: Rektorkollegiets nøgletal A 3.1 a, b, c og d, som omfatter følgende kilder; a) danske offentlige kilder, b)
danske private midler, c) EU-midler samt d) øvrige udenlandske kilder
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Uddannelse

Mål nr. 11: KU’s uddannelsesprofil – et ”indre marked” for uddannelse
Udgangspunkt:
SAMF har tilpasset studieordningerne til ECTS-pointfordelingen. Det vurderes at blive et stort
problem at afholde eksaminer indenfor den anførte periode. Der afholdes i dag store
tilstedeværelsesprøver, men dette kan ikke fastholdes pga. lokalekapaciteten.

Fakultetets mål:
Fakultetet vil deltage i udviklingen af det indre marked for uddannelse på KU, herunder arbejdet
med at tilpasse de nuværende forhold til en fælles års- og skemastruktur. Der vil dog givet være
elementer, der ikke kan implementeres indenfor de planlagte terminer, bl.a. pga. ovenstående
kapacitetsproblemer omkring lokaler. Således vil fakultetet pga. lokaleproblemer fx ikke fuldt ud
kunne afvikle undervisningen indenfor de angivne skematidszoner, men vil fortsat skulle afvikle
undervisning i den indlagte frokostpause og efter kl. 17.
Instituttets resultatmål (Status pr. 15. oktober 2009)
Instituttet har tilpasset studieordning og studieforløb til indre marked modellen. Der er for så vidt
ingen udeståender i forhold til tilpasningen til indre marked

Mål nr. 12: Uddannelseskvalitet – den gode undervisning
Udgangspunkt:
SAMF har i den forløbne kontraktperiode i sine institutkontrakter haft særligt fokus på ”den gode
undervisning”, hvor institutter bl.a. har haft til opgave at skitsere sine planer for nye
undervisningsrettede tiltag i en handlingsplan. Dette arbejde har også fungeret som et forum for
erfaringsudveksling institutterne imellem.
Fakultetets mål:
Fakultetet vil i aftaleperioden – som led i realiseringen af den nye fakultetsstrategi - sætte fokus på
udvikling af undervisningens kvalitet bl.a. gennem
 krav om dokumentation af pædagogiske kompetencer og erfaringer ved ansættelse af alle
videnskabelige medarbejdere med undervisningsforpligtigelse
 krav til alle VIP’ere med undervisningsforpligtigelse til løbende kompetenceudvikling gennem
målrettet undervisningsrelateret efter- og videreuddannelse
Disse mål vil blive sikret gennem de nye institutkontrakter.
Endvidere vil SAMF i perioden følge op på ovennævnte handlingsplaner for nye
undervisningstiltag samt udvikle arbejdet med pædagogik og didaktik og implementere en ny
adjunktuddannelsesplan med skyldig hensyntagen til mulige centrale KU-initiativer på områderne.
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Instituttets resultatmål
Instituttet vil fortsat lægge vægt på pædagogiske og didaktiske kompetencer ved ansættelser, og vil
udvikle modellen for dokumentation og bedømmelse, når der foreligger en KU-politik og eventuelt
fælles retningslinjer.
Instituttet vil konkret tage følgende initiativer til kompetenceudvikling af VIP’ere med
undervisningsforpligtelse;
I det kommende år vil der blive arrangeret en række forløb med fokus på undervisningsudvikling.
Således vil bl.a. et af de halvårlige VIP-seminarer være fokuseret på undervisningsudvikling.
Derudover vil forskningsgrupperne få til opgave at diskutere undervisningsudvikling og
kompetenceudvikling blandt forskningsgruppedeltagerne.

Mål nr. 13: Studiemiljø
Udgangspunkt:
SAMF råder ved udgangen af 2008 over i alt 840 studiearbejdspladser inkl. pladser på
(institut)biblioteker og i EDB-rum. Dette svarer til ca. 15 % af KU’s samlede antal
studiearbejdspladser.
Mht. trådløst internet blev en stor del af de modtagne midler fra KUUR’s studiepulje brugt til en
udbygning af dette i 2007 og en yderligere udbygning forventes i de kommende år under
forudsætning af tilstrækkelig (med)finansiering.
I 2008 etableredes et fakultært ”one-stop” studenterservicecenter på SAMF.
Fakultetets mål: Det er fakultetets mål at etablere 332 læsepladser i 2009, heraf 272 på det Nye
Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek i Gothersgade 140 og 60 i 2010. Alle med adgang til
trådløst net, strømforsyning og printfaciliteter.
Omdrejningspunktet for arbejdet med et bedre studiemiljø på SAMF/CSS vil i perioden være
omdannelsen af Gothersgade 140 til et moderne biblioteks-, lærings- og loungemiljø for alle CSSstuderende. Idéen bag det nye bibliotek og studie-center er, at den centrale beliggenhed og
studiemiljøet vil være så imødekommende, at alle studerende på CSS vil få lyst til at gøre centeret
til deres centrale møde- og studiested. (Gothersgade-projektet var også hovedprioriteten ved
fakultetets ansøgning til KUUR’s studiepulje 2008).
Endelig er også udviklingen af det nye studenterservicecenter på SAMF et centralt led i arbejdet
med at styrke studiemiljø og studenter-faciliteter.

Instituttets resultatmål
Disposition af de 10 % af det samlede areal, der skal være afsat til studenterareal
(pr. 15. oktober 2009):
For så vidt angår studiemiljøområdet er der på instituttet afsat hvad der svarer til 10 % af
instituttets samlede areal til studenterareal. Studenterarealet er i hovedsagen placeret i bygning 16,
hvor man i samarbejde med Antropologi har afsat Katedralen (16.50) samt tilstødende lokaler
(16.46, 16.44, 16.39 og 16.42B) til studenterareal. Derudover er der etableret en række
specialelæsepladser i bygning 18 i tilknytning til biblioteket. Endelig har instituttet i fællesskab med
Antropologi afsat et lokale til specialepladser (12 pladser for hvert institut) i bygning 4.
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Mål nr. 14: Kvalitetssikring af uddannelserne
Udgangspunkt:
Fakultetet har deltaget i det hidtidige arbejde med at udvikle en kvalitetssikringsmodel for
uddannelsesområdet i flere regi. En uddannelse – Økonomiuddannelsen – gennemløber i øjeblikket
akkrediteringsprocessen. Resultatet af akkrediteringen forventes sensommer/efterår 2009.

14a
Fakultetets mål: Når der foreligger en samlet kvalitetssikringsmodel på KU for
uddannelsesområdet vil SAMF implementere denne. Det samme gælder når der foreligger et
færdigt koncept for offentliggørelse af undervisningsevalueringer.
Instituttets resultatmål
Instituttet bidrager med evalueringsresultater til den fælles offentliggørelse 1. oktober jf. det fælles
koncept. Arbejdet evalueres herefter og videreudvikles i studielederregi.

14b
Fakultetets mål: Fakultetet vil opbygge et akkrediteringsberedskab, der skal sikre effektive
akkrediteringsprocesser. Dette arbejde tager udgangspunkt i den aktuelle akkreditering af Økonomi.
Instituttets resultatmål
Instituttets uddannelser gennemløber akkrediteringsprocessen efter den udmeldte tidsplan, hvilket
for Sociologi er foråret 2011.
Instituttet udarbejder en tidsplan for deres forberedelse af akkrediteringsarbejdet, der indsendes til
dekanatet inden udgangen af 2009. Det anbefales, at man drager nytte af de høstede erfaringer fra
Økonomi, herunder de gode råd, der blev fremlagt på et seminar i juni 2009 samt fra de erfaringer,
man når at få med akkrediteringsprocessen på Statskundskab i efteråret 2010.

Mål nr. 15: Internationalisering af uddannelserne
Udgangspunkt:
SAMF har de senere år satset kraftigt på at øge studentermobiliteten, hvilket også har vist sig ved,
at SAMF har det højeste tal for antal udrejsende studerende og et af de højeste for indrejsende
studerende på KU.
SAMF udbyder i dag en hel grad på engelsk; BA og KA i Økonomi. Spørgsmålet om evt. nye
uddannelser, herunder uddannelser på engelsk, har senest været drøftet på fakultetet i foråret 2008,
med inddragelse af de enkelte uddannelsers aftagerpaneler.
Tilbagemeldingen herfra var ret entydig; koncentrer kræfterne om at videreudvikle de nuværende 5
uddannelser fra bachelor- til kandidatniveauet, som i dag er veletablerede brands. Dette er også
udgangspunktet i fakultetets nye strategi.
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15a
Fakultetets mål:
SAMF’s mål for ud- og indrejsende studerende, samt antal hele uddannelser på engelsk er i
2007/2008: 312 udrejsende studerende, 415 indrejsende studerende og 1 hele uddannelser på
engelsk
2008/2009: 260 udrejsende studerende, 387 indrejsende studerende og 1 hele uddannelser på
engelsk
2009/2010: 260 udrejsende studerende, 387 indrejsende studerende og 1 hele uddannelser på
engelsk 7
Fakultetets prioritering af international studenterudveksling vil fortsætte i den kommende periode,
men vægten vil nok så meget blive lagt på kvalitative indikatorer. Fakultetet vil arbejde for at
fastholde det høje niveau på ind- og udrejsende studerende, men vil samtidig fokusere på mere
kvalitative indikatorer; kvalitetstjek af samarbejdsaftaler, sikring af høje sproglige kvalifikationer
hos de indrejsende studerende etc.
I det lys vil SAMF forbeholde sig ret til at underopfylde på dette mål, givet der samtidig kan
dokumenteres en fremgang i kvaliteten af ind- og udrejsende studerende (dokumenteret via antal
beståede ETCS eller andet egnet kvantitativt mål).
Mht. nye hele grader på engelsk vil dette fortsat indgå centralt i overvejelser om nye uddannelser.
Fakultetet vil i perioden implementere det erhvervsorienterede eliteforløb på Antropologi:
Anthropology and People-Centered Business.
Instituttets resultatmål:
Instituttet vil i perioden arbejde for at fastholde andelen af egne studerende, der rejser ud.
Samtidig lægges der vægt på en fortsat kvalitetssikring af samarbejdsaftaler.
Instituttet skal – i fald det ikke kan leve op til målet - kunne dokumentere fremgang i kvaliteten af
ind- og udrejsende studerende (dokumenteret via antal beståede ETCS eller andet egnet kvantitativt
mål).

7

Opgørelse:
 Rektorkollegiets nøgletal H 1.1 – antal udgående studerende i perioden 1. september til 31. august, der har
gennemført et praktik-, udvekslings eller selvarrangeret studieophold i udlandet, hvor den studerende har fået
forhåndsgodkendt minimum 5 ECTS-point eller hvor udlandsopholdet er en integreret del af uddannelsen.
 Rektorkollegiets nøgletal H 2.1 – antal indgående studerende fra et udenlandsk universitet, der er indskrevet på
et dansk universitet som udvekslings- eller gæstestuderende i perioden 1. september til 31. august.
 Uddannelser udbudt på engelsk – defineret som uddannelser, hvor der foreligger en studie- og
eksamensordning på engelsk, hvor der markedsføres/annonceres mhp. at tiltrække internationale studerende,
og hvor der optages internationale studerende (for nye uddannelser: forventes internationale ansøgere)
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15b
Fakultetets mål: Det er fakultetets målsætning at søge relevante uddannelser godkendt som COMEuddannelser.
Instituttets resultatmål:
Instituttet har ingen aktuelle planer om at udvikle uddannelser, der kan godkendes som COMEuddannelser.

Mål nr. 16: Aftagerpaneler – uddannelser i vekselvirkning med samfundet
Udgangspunkt:
Der blev i 1 halvår 2007 nedsat aftagerpaneler på alle fem institutter og der har siden været afholdt
flere møder i alle paneler, der bl.a. alle har drøftet behovet for nye uddannelser, jf. mål 15.
I maj 2008 blev der endvidere afholdt 1. møde i det planlagte fakultetsaftagerpanel med deltagere
fra de fem institutpaneler – der bl.a. skal samle op på fælles temaer behandlet i institutpanelerne.
Fakultetets mål: De nedsatte lokale paneler og det fakultære panel vil i perioden fortsat blive
inddraget aktivt i arbejdet med at udvikle eksisterende og evt. nye uddannelser m.v. gennem
regelmæssig mødeaktivitet (som udgangspunkt 1 gang pr. semester). Endvidere vil fakultetet
bidrage til den centrale erfaringsopsamling på området og forventer tillige, at aftagerpanelerne
inddrages aktivt i de annoncerede analyser af uddannelsernes arbejdsmarkedsorientering samt
optagelsesvolumen. Som nævnt under mål 18 vil beslutninger om evt. konkrete meroptag ske i tæt
dialog med aftagerpanelerne.
Instituttets resultatmål.
Målet dækkes overordnet af fakultetsaktiviteter med aktiv institutmedvirken, hvor dette er påkrævet.

Mål nr. 17: Alumneforening
Udgangspunkt:
SAMF støtter op omkring de centrale initiativer i regi af Kubulus. Samtidigt er der på enkelte
institutter etableret lokale alumneforeninger.
Fakultetets mål: Fakultetet forventer, at Kubulus i arbejdet med at udvikle en slagkraftig
alumneforening for hele KU inddrager de allerede eksisterende lokale alumneforeninger
Instituttets resultatmål.
Målet dækkes overordnet af fakultetsaktiviteter med aktiv institutmedvirken, hvor dette er påkrævet.
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Mål nr. 18: Studieeffektivitet
Udgangspunkt:
Optag:
Ift. udgangspunktet 2007 – hvor SAMF optog 892 studerende - skal det noteres, at SAMF samlet
set havde et betydeligt fald i 2008, (særligt på Økonomi). I det lys vil det være svært for SAMF at
leve op til målene om øget optag 2008-10 og de nedenstående mål er justeret på den baggrund.
Analyser på Økonomi viser i øvrigt, at optagelsestallet for 2007 ville have været tæt på 2008niveauet, hvis de skærpede krav til Matematik på A-niveau i gymnasiet også havde været gældende
i 2007. Samtidig forventer Økonomi, at den indførte skærpelse vil føre til et lavere frafald.
Frafald:
Med et samlet frafald på BA-uddannelsen på 23% pr. oktober 2007 ligger SAMF umiddelbart en
smule bedre end KU-gennemsnittet. Der er i øvrigt igangsat en lang række tiltag til yderligere
nedbringelse af frafaldet, som dog evt. først viser sin fulde effekt på sigt.
På KA-niveau er udgangspunktet et frafald på 4% pr. 1. oktober 2008, samme niveau som KUgennemsnittet.
Gennemførsel:
Med gennemførselspct. for BA på hhv. 32% for normeret tid og 62% for normeret +1 år på BA
samt 9% på normeret tid og 49 % på normeret +1 år på KA-niveau (alle tal pr. 1. oktober 2007)
ligger SAMF over KU-gennemsnittet
Som det er tilfældet ift. frafald er der igangsat en lang række tiltag til forbedring af
gennemførselstallene, som sandsynligvis først viser sin fulde effekt på sigt.

18a – Optag
Fakultetets mål:
Fakultetet har optaget 742 bachelorstuderende i 2008, og vil optage 825 bachelorstuderende i 2009
og 850 bachelorstuderende i 2010. 8
Instituttets resultatmål
Instituttet arbejder for at fastholde det øgede optag (120) også i 2010

8

Opgørelse:
 Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober (indgår i samme års aktivitetsindberetning, og indberettes
som Rektorkollegiets nøgletal F 1.1.)

Institutaftale for Sociologisk Institut 2009-2010
Side 15 af 20

18b – Frafald
Fakultetets mål:
Området vil også i den kommende periode være af høj prioritet og fakultetet vil arbejde for at nå
KU’s mål om yderligere reduktion på bachelorniveau samt fastholde det lave ophør på
kandidatniveau.
Fakultet vil mindske frafaldet på bacheloruddannelsen i 2008 til 24 %, i 2009 til 27 % og i 2010 til
20,5 %.
Fakultetet vil mindske frafaldet på kandidatuddannelse i 2008 til 2 %, i 2009 til 3 % og i 2010 til 3
%. 9
Instituttets resultatmål
Frafald (BA)
Fag

Sociologi
SAMF i alt

År
2006
37 %
24 %

Frafald (KA)
Fag

Sociologi
SAMF i alt

Realiserede tal
2007
2008
31 %
31 %
23 %
27 %

2009
31 %
27 %

Måltal
2010
24 %
20,5 %

2009
3%
3%

Måltal
2010
3%
3%

År
2006
5%
7%

Realiserede tal
2007
2008
6%
0%
4%
2%

18c – Gennemførsel
Fakultetets mål:
Fakultet vil øge gennemførelsen på bacheloruddannelsen normeret tid i 2008 til 38 %, i 2009 til 34
% og i 2010 til 36 %.
Fakultet vil øge gennemførelsen på bacheloruddannelsen normeret tid + 1 år i 2008 til 63 %, i 2009
til 67 % og i 2010 til 70 %.
Fakultet vil øge gennemførelsen på kandidatuddannelsen normeret tid i 2008 til 6 %, i 2009 til 5 %
og i 2010 til 5 %.
Fakultet vil øge gennemførelsen på kandidatuddannelsen normeret tid + 1 år i 2008 til 48 %, i 2009
til 48 % og i 2010 til 48 %. 10
9

Opgørelse:
 Rektorkollegiets nøgletal G 1.4 – pct. ophørte på bacheloruddannelserne
 Rektorkollegiets nøgletal G 2.4 – pct. ophørte på kandidatuddannelserne

10

Opgørelse:
 Rektorkollegiets nøgletal G 1.1 – pct. gennemførte på bacheloruddannelserne på normeret tid
 Rektorkollegiets nøgletal G 1.2 – pct. gennemførte på bacheloruddannelserne på normeret tid + 1 år
 Rektorkollegiets nøgletal G 2.1 – pct. gennemførte på kandidatuddannelserne på normeret tid
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Instituttets resultatmål
Gennemførelse – Normeret tid (BA)
Fag

Sociologi
SAMF i alt

2006
11 %
29 %

År
Realiserede tal
2007
2008
31 %
43 %
32 %
38 %

Gennemførelse – Normeret tid +1 år (BA)
Fag
År
Realiserede tal
2006
2007
2008
46 %
54 %
64 %
Sociologi
58 %
62 %
63 %
SAMF i alt
Gennemførelse – Normeret tid (KA)
Fag

Sociologi
SAMF i alt

2006
13 %
12 %

Måltal
2010
40 %
36 %

2009
65 %
67 %

Måltal
2010
70 %
70 %

2009
*
5%

Måltal
2010
10 %
5%

2009
56 %
48 %

Måltal
2010
56 %
48 %

År
Realiserede tal
2007
2008
9%
8%
9%
6%

Gennemførelse – Normeret tid + 1 år (KA)
Fag
År
Realiserede tal
2006
2007
2008
35 %
39 %
56 %
Sociologi
35 %
49 %
48 %
SAMF i alt



2009
*
34 %

Rektorkollegiets nøgletal G 2.1 – pct. gennemførte på kandidatuddannelserne på normeret tid + 1 år
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18d – opgørelser over forsinkede studerende
Fakultetets mål: Mht. de planlagte opgørelser af antal studerende, der er mere end 60 ECTS bagud
i forhold til studenterbestanden har SAMF netop taget initiativ til at der udvikles fælles
retningslinjer for opgørelse heraf på KU. Fakultetet vil benytte en sådan fælles opgørelsesmetode.
Instituttets resultatmål.
Målet dækkes overordnet af fakultetsaktiviteter med aktiv institutmedvirken, hvor dette er påkrævet.

Mål nr. 19: Parallelsprogscenter
Fakultetets mål: Fakultetet har ikke mål på området.
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Omverden

Mål nr. 20: Studiemarkedsføring
Udgangspunkt:
Generelt har SAMF indtil nu – med undtagelse af et enkelt fag – ikke haft separate
prærekrutteringstiltag udover deltagelsen i de fælles KU’s publikationer (Studier 2009), Åbent Hus
arrangementer etc. SAMF deltager i den nedsatte arbejdsgruppe under KUKK om
uddannelsesmarkedsføring.

Fakultetets mål: SAMF vil løbende overveje behov og muligheder for særlige
prærekrutteringstiltag og andre studiemarkedsføringstiltag. Samtidigt vil SAMF deltage i det fælles
KU-samarbejde om studiemarkedsføring og koordinere evt. egne tiltag med fælles KU-tiltag.
Instituttets resultatmål
Målet dækkes overordnet af fakultetsaktiviteter med aktiv institutmedvirken, hvor dette er påkrævet.

Mål nr. 21: Deltagelse i den offentlige debat og nye former for
forskningsformidling
Udgangspunkt
Der foregår allerede i dag betydelige formidlingsaktiviteter på SAMF i såvel den skrevne presse
som i de elektroniske medier.

Fakultetets mål: SAMF vil i perioden fortsætte arbejdet med at synliggøre den
samfundsvidenskabelige forskning og dennes samfundsmæssige betydning.
SAMF vil endvidere fokusere på strategiske formidlingsaktiviteter frem for at udvikle en
omfattende og detaljeret registrering af alle formidlingsaktiviteter.
Endelig vil SAMF i perioden arbejde med at udvikle en overordnet formidlingspolitik samt
videreudvikle incitamenter, der kan understøtte fakultetets aktiviteter vedr. formidling,
vidensudveksling og samfundskontakt.
Instituttets resultatmål.
Målet dækkes overordnet af fakultetsaktiviteter med aktiv institutmedvirken, hvor dette er påkrævet.
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Mål nr. 22: Innovation og samarbejde med erhvervslivet og offentlige
virksomheder
Udgangspunkt
I 2008 blev der indgået 22 samarbejdsaftaler.
Fakultetet udbød gennemsnitligt 2 iværksætterkurser i 2006 og 2007
Fakultetets mål: Fakultetet vil i 2009 og 2010 fastholde samme høje antal samarbejdsaftaler som i
2008. Fakultetet vil udbyde 1 ECTS-givende iværksætterkursus i hvert af årene 2008, 2009 og
2010.
Instituttets resultatmål
Instituttet bidrager til i perioden at fastholde samme høje antal samarbejdsaftaler på fakultetet som
i 2008.
Mht. iværksætterkurser opfordres instituttet til at overveje aktiviteter på området.

Mål nr. 23: Efter- og videreuddannelse
Udgangspunkt:
Fakultetet havde gennemsnitligt i 2005 og 2006 259 studerende på deltids- og heltidsuddannelser,
og gennemsnitligt i 2005 og 2006 2,1 mio. kr. i deltagerbetalingen på deltids- og
heltidsuddannelser.

23a
Fakultetets mål:
Fakultet vil øge antallet af betalende studerende på deltids- og heltidsuddannelser i 2008 til 321, i
2009 til 325 og i 2010 til 325.
Fakultetet vil øge deltagerbetalingen på deltids- og heltidsuddannelser i 2008 til 2,8 mio. kr., i 2009
til 2,9 mio. kr. og i 2010 til 3,0 mio. kr. 11
Der er generelt regnet med en prisregulering på 2 % pr. år.
Ift. at nå de opstillede mål er det vigtigt at være opmærksom på, at den nuværende EVU-indsats på
SAMF er meget sårbar overfor ophør af større enkelt-initiativer (fx Masterudd.).
Der satses derfor sideløbende på at konsolidere EVU-området med andre nye og supplerende tiltag.
Muligheden for at nå de opstillede mål forudsætter derfor, at man ved opgørelsen inkluderer EVUinitiativer i bred forstand, dvs. også indtægter fra sommerskoler, ikke-meritgivende kurser,
forelæsningsrækker etc.

11

Opgørelse:
 Rektorkollegiets nøgletal F 6.1 – antal betalende studerende defineret som antal studerende, der har betalt for
at deltage i en åben uddannelsesaktivitet i året.
 Rektorkollegiets nøgletal A 1.2.b – deltagerbetaling på heltidsuddannelser og deltidsuddannelser
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Instituttets resultatmål
Instituttet arbejder i perioden for at udvikle tilbud, der vil kunne øge instituttets indtægter ved efterog videreuddannelsesaktiviteter

23b
Fakultetets mål:
Fakulteterne indgår i strategiarbejdet på efter- og videreuddannelsesområdet
Målet dækkes overordnet af fakultetsaktiviteter med aktiv institutmedvirken, hvor dette er påkrævet.

Mål nr. 24: Samarbejde med professionshøjskoler
Udgangspunkt:
SAMF har i dag ingen formaliserede samarbejdsaftaler med nogen professionshøjskole.
Fakultetets mål: Fakultet planlægger ingen selvstændige initiativer på dette område, men deltager
gerne i evt. flerfakultære initiativer.

Mål nr. 25: Forskningsbaseret myndighedsbetjening
Udgangspunkt:
SAMF leverer på nuværende tidspunkt ikke denne form for forskningsbaseret myndighedsbetjening
Fakultetets mål:
SAMF har ikke mål på området

