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Akademisk Råd SAMF  

M Ø D E R E F E R A T -  Å B E N  U D G A V E  14. DECEMBER 20189 

Forum Akademisk Råd SAMF  

Møde afholdt Torsdag den 6. december 2018 kl. 13.15-15.15  

Sted CSS, mødelokale 5.1.46  

Referent Maria Fjallstein   

Til stede 

Troels Østergaard Sørensen (TØ), Andreas de Neergaard (ADN), Henrik 

Larsen (HL), Jesper Mogensen (JM), Cecilie Rubow (CR), David Dreyer 

Lassen (DDL), Anders Blok (AB), Sofie Råberg Mikkelsen (SRM), August 

Hammer (AH), Oliver Nygaard Sørensen (ONS), Birgitte Boas Hein (BBH) 

Afbud: Troels Claus Baagland, Tom Kozuch, Jonas Schøsler 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Til mødet deltog en af de nyvalgte studenterrepræsentanter, Asbjørn, og en 

af de nyvalgte suppleanter, Ida, som indtræder i Akademisk Råd pr. 1. 

februar 2018. Mødet blev derfor indledt med en præsentationsrunde. Troels 

Østergaard Sørensen (TØ) takkede de afgående medlemmer for deres 

indsats i Rådet. Endvidere fortalte TØ om arbejdet i dekanens dialogforum 

for studerende, og opfordrede de nyvalgte studerende til at deltage heri. 

 

TØ orienterede om, at mødet afsluttes med et lukket meddelelsespunkt. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Opfølgning på referat fra sidste møde den 21. september 2018 

TØ gjorde status for nogle af punkterne fra sidste møde: 



 

 

SIDE 2 AF 5  SAMF Mål- og handleplan: SAMF skal aflægge rapport på mål- og 

handleplanen til rektor med frist den 3. april. Evt. justeringer i fakultetets 

fireårige målplan skal evt. drøftes på et kommende Akademisk Råds 

møde. Målplanen ligger på samf.ku.dk, mens handleplanen kun ligger på 

intranettet, da den er internt rettet.  

 Prisopgaver: Der er nedsat arbejdsgruppe under KU’s 

Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR), der skal se på prisopgaver. 

Udvalget skal aflevere en rapport til sommer. 

 Praksisudvalgets anbefalinger om planlægning og udførelse af forskning: 

Anbefalingerne har været drøftet i KU’s Forsknings- og Innovationsråd 

(KUFIR). Det blev på dette møde afklaret, at anbefalingerne har karakter 

af guidelines, og de er i udgangspunktet frivilligt. Der var også 

opmærksomhed på, at de ikke altid er relevante at anvende, og at det ikke 

altid er nemt at definere forskningen som et projekt.  

 

Ad 3) Drøftelse af økonomi  

Q3 2018  

TØ orienterede om, at DR10 i 2018 ender med et overskud, som det 

planlægges at bruge de kommende år. På DR50 er indtægterne faldet 10 

mio. kr. Det er dog ikke et udtryk for at bevillingerne falder, men for at 

forbruget af de eksterne midler er faldet.  

 

Budget 2019 

Budget 2019 var blevet gennemgået på budgetseminaret i slutningen af 

november, og TØ havde ikke nyt at fortælle om fakultetets budget. 

 

Mht. ny budgetmodel på KU fortalte TØ, at der er nedsat fire 

arbejdsgrupper som skal se på hhv. 1) Finanslovsmidler 2) Dækning af 

følgeomkostninger på eksterne projekter 3) Bygningsområdet samt 4) 

Processer. Der er desuden nedsat en national arbejdsgruppe mellem 

Regeringen, de store fonde og de danske universiteter om dækning af 

følgeomkostninger og dette arbejde afventes ift. spor 2.  

 

Ad 4) Drøftelse af udkast til politik og guideling for data management 

på SAMF  

Maria Fjallstein (MFJ) fortalte indledningsvis om processen for 

udarbejdelse af udkast til politik og guideline for data management, 

herunder at det fortsat var et dokument i proces, og at input var meget 

velkomne. Papiret havde senest været i høring hos udvalgte VIP via 

institutlederne, og MFJ fortalte, at nogle af de overordnede input bl.a. havde 

været, at rammesætningen for papiret skal står klarere; at det bør stå klarere, 

hvad der er need- to-have og nice-to-have samt at sammenhængen til GDPR 

er uklar. MFJ nævnte endvidere, at det påtænkes at nedtone FAIR-



 

 

SIDE 3 AF 5 principperne lidt i næste revision af papiret. TØ fortalte endvidere, at KU 

har planer om en revision af KU’s meget korte politik for opbevaring af 

forskningsdata, men at denne ikke er klar foreløbig og at der stadig vil være 

behov for lokale politikker, som kan danne grundlag for KU’s politik.  

 

Efterfølgende var der følgende kommentarer fra Akademisk Råd: 

 FAIR-principperne er meget krævende at efterleve, og der var opbakning 

til at nedtone dem. 

 Det kan være svært at definere, hvornår forskningen er et projekt, og for 

nogle fag kræver det en omstilling at tænke forskningen på denne måde, 

og der er et behov for at arbejde med det i praksis. 

 I afsnittet om entitlements bør der stå, at entitlements også skal være et 

opmærksomhedspunkt i løbet af projektet og ikke kun før start.  

 Det er fortsat uklart, hvad der er forventningen til forskerne. Særligt i 

indledning fremstår det, som det er en policy, der skal efterleves. Man 

bør se på ordlyden i indledningen igen samt overveje navnet på 

dokumentet.  

 Mange universiteter er pt. i gang med at arbejde med dette område, men 

det er fortsat under udvikling. Ligeledes udestår det fortsat, hvordan 

GDPR skal fortolkes i praksis på nogle områder. Blandt andet af disse 

årsager blev det foreslået, at dokumentet fik en status af work-in-progress 

indtil videre. Der var dog også en erkendelse af, at data management 

kommer til at spille en større rolle.   

 Der bør tages mere hensyn til de enkeltes fags traditioner, og det blev 

foreslået at der blev taget mere højde for det i dokumentet.  

 Det blev foreslået, at medlemmerne af Rådet fik en revideret version 

tilsendt og mulighed for at drøfte det igen med kolleger. 

 

TØ kvitterede for input og vil overveje, hvad den videre proces skal være.  

 

Ad 5) Drøftelse af Regeringens udspil om ”Fleksible 

universitetsuddannelser til fremtiden”  

TØ fortalte indledningsvis, at Regeringen og Folketingets partier samme 

dag havde indgået en aftale om mere fleksible universitetsuddannelser. 

Blandt andet bliver karakterbonus for tidligt start afskaffet, retskravet 

forlænget og muligheden for at oprette 1-årige masters indført.  

 

Efterfølgende fortalte David Dreyer Lassen (DDL) om arbejdet i Udvalget 

for bedre Universitetsuddannelser (UUU-udvalget), som han havde været 

medlem af. UUU-udvalgets rapport har dannet grundlag for regeringens 

udspil om mere fleksible uddannelser, som var bilag til punktet. DDL 

fortalte blandt andet, at forslaget om den 1-årig master skal ses i 

sammenhæng med Regeringens ønske om at skabe et bachelor-



 

 

SIDE 4 AF 5 arbejdsmarked. Andre af initiativerne i udspillet er ikke nødvendigvis 

målrettet SAMF fx bredere indgange, som er mere rettet mod det 

humanistiske område eller større vægtning af undervisning ift. forskning, 

som er rettet mod fagområder, hvor undervisning ikke prioriteres særligt 

højt.  

 

I dagsordenen var skitseret en række spørgsmål, som blev drøftet på mødet. 

Ift. at udbyde 1-årige masters var det overvejende holdningen i Akademisk 

Råd, at det skal overvejes nøje, om det er noget, SAMF skal udbyde, 

herunder hvilke konsekvenser det vil få for den almindelige 

kandidatuddannelse, om der er et marked for det, og om hvordan kvaliteten 

vil blive. 

  

De studerende hæftede sig ved, at der var fokus på kvalitet i uddannelsen i 

Regeringens udspil, og de studerende fandt, at bl.a. større kontakt til 

underviserne og mere vejledning i at skrive den gode opgave vil øge 

kvaliteten.  

 

TØ fortalte afslutningsvis, at der indtil videre ikke virkede til at være 

interesse for at lave 1-årige master på SAMF. TØ fortalte videre, at det er en 

udfordring for uddannelsesinstitutionerne at retskravet er blevet forlænget, 

da ønsket om at læse videre på kandidaten kan være påvirket af 

konjunkturer på arbejdsmarkedet.  

 

Ad 6) Drøftelse af forsknings- og praksisintegration i uddannelserne  

På mødet fortalte TØ samt DDL, som er VIP-medlem i Senatet, fra 

Senatsmødet den 15. november om emnet. Mødet havde mest bestået af 

gruppearbejde, og der var endnu ikke samlet op på drøftelsen i grupperne. 

  

TØ spurgte efterfølgende de studerende, hvilken holdning almindelige 

studerende, som ikke ønsker en forskerkarriere, har til øget 

forskningsintegration i uddannelserne. De studerende fortalte hertil, at fx på 

økonomi er de studerende mere interesseret i anvendelse og på antropologi 

var ønsket en større kobling mellem det akademiske og det anvendte i 

undervisningen. 

 

Efterfølgende temaet drøftet, og der var blandt andet følgende kommentarer: 

Anders Blok (AB) nævnte, at man bør tænke forskningsintegration og 

praksisintegration sammen i stedet for at se dem adskilt, fx i tværgående 

undervisningsaktiviteter, fx ifm. de tværgående temaer i strategien. AB 

nævnte videre, at der i forvejen arbejdes med cases i undervisningen. Henrik 

Larsen (HL) nævnte hertil, at der er stor forskel på, hvor stor rolle cases 

spiller i undervisningen.  



 

 

SIDE 5 AF 5  

TØ fortalte, at de studerende i dekanens studenterdialogforum ikke har 

udtrykt ønske om større forskningsintegration i uddannelserne, og det var 

uklart om der var interesse herfor generelt. Cecilie Rubow (CR) og AB 

fortalte hertil, at der i en årrække har været arbejdet meget med 

forskningsintegration på deres institutter, og der er brugt mange ressourcer 

på at udvikle undervisningen, hvilket de havde indtryk af, at de studerende 

var meget glade for. Jesper Mogensen (JM) fortalte ligeledes, at mange 

studerende på psykologi var interesseret i forskningsintegration i 

uddannelsen.   

 

Andreas de Neergaard (ADN) fortalte afslutningsvis, at alle de initiativer 

der foregår omkring forskningsintegration på institutterne er rigtig gode, 

men det er meget forskellige initiativer og de tilpasset lokale behov på 

uddannelserne, og det er ikke tiltag, der kan generaliseres. Det handler 

derfor mere om at blive afklaret om, hvor stor vægt SAMF skal lægge på 

området generelt set.  

 

Ad 7) Meddelelser  

 Fakultetets målplan 2018-23 og handleplan for 2018/19: Er godkendt 

af rektor og vedlagt til orientering.  

 Nyt fra de studerende: De studerende havde forsøgt at få så mange som 

muligt til at stemme ved det netop overståede valg. Frit Forum havde fået 

en plads i Akademisk Råd for første gang i mange år. 

 Nyt fra Senatsmøde den 15. november 2018 samt orientering om 

proces for udpegning af nye medlemmer til Senatet: Bilag vedr. 

forslag til forfremmelsesprogram på KU var vedlagt, og TØ fortalte, at 

der vil komme mere information om dette på et senere tidspunkt. DDL 

fortalte, at han ønsker at stoppe som medlem af Senatet. Processen er, at 

de nyvalgte medlemmer af Akademisk Råd snarest vil blive anmodet om 

at udpege et medlem og en suppleant for hhv. VIP, TAP og studerende. 

 Orientering om kvote 2 projekt på KU 

ADN fortalte kort om planerne for en ny kvote 2 model på KU. To 

VIP’ere fra SAMF sidder i følgegruppen for projektet.  

 Tildelte ph.d.-grader: Taget til efterretning 

 

Ad 8) Evt. 

Intet 


	Til stede

