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Til stede: Steen Bille Jørgensen (SJ), Anne Marit Waade (AW), Søren Pold (SP), Hanne 

Bruun (HB), Ole Togeby (OT), Henrik Skov Nielsen (HN), Jacob Lund (JL), Sten Vikner 

(SV), Anders Albrectslund (AA), Per Stounbjerg (PS), Niels Lehmann (NL), Tine Arsi-

nevici (TA), Katrine Solvang (KS/ref) 

Fraværende: Hans Lauge Hansen (HH), Jacob Wamberg (JW) 

Referat 

 

1. Dagsorden 

Godkendt 

 

2. Referat 

Referat godkendt. Opfølgning på punkt om bibliometri udskudt pga. fakultetsudred-

ning. 

 

 

3. Forskningsorganisering 

Forslag udarbejdet af PS og NL til ny forskningsorganisering er blevet til på baggrund 

af erfaringer med forskningsprogrammerne, evaluering af programmerne og input fra 

medarbejdermøde i juni 2015. Forslaget lægger vægt på både den lokationsbaserede 

tilknytning/en repræsentationslogik og hensyn til tværgående satsninger. Der er altså 

ikke tale om nye forskningsprogrammer, der svarer til afdelingslogikken, men om 

programmer med udspring i tværgående satsninger. Den foreslåede forskningskoor-

dinator på afdelingsniveau er ikke en ny forskningsprogramleder, hvilket også vil 

fremgå af det antal timer, der vil blive stillet til rådighed til opgaven. Der vil forsat 

være mulighed for at danne tværgående forskningsprogrammer/satsninger, hvor der 

ligeledes vil blive tildelt timer til opgaven. – Inden mødet var der af Ole Togeby og af 

Hans Lauge Hansen rundsendt kommentarer og alternative forslag. 

 

Forslag til forskningsorganisering blev diskuteret, og der var delte meninger om ud-

spillet. På den ene side blev ideen om afdelingskoordinatorer af flere medlemmer set 

som noget, der a) forstærkede et demokratisk underskud, som ikke mindst oplevedes 

af forskere, der var i mindretal i deres afdeling, men havde kunnet udfolde sig i de 

tværgående programmer, b) var et tilbageskridt mod en faglig konservatisme og 

svækkede tværfaglige initiativer og c) afskar kontakten mellem de aktive forsknings-

grupper og beslutningerne. På den anden side udtrykte nogle medlemmer også til-

fredshed med udspillet særlig i forhold til fokus på repræsentation og muligheden for 

sparring med og modspil til afdelingslederen med forskningen i fokus.  
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Dertil blev der foreslået alternative modeller i forhold til blandt at inkludere ph.d.-

skolen i forskningsorganiseringen og en større fokus på satsninger på tværs af pro-

grammerne. NL lovede, at der vil blive udarbejdet et alternativt forslag, som tager 

højde for de indkomne kommentarer. Det vil derefter blive sendt i høring med hen-

blik på at få den overordnede forskningsorganisering på plads inden 1. november 

2015. 

 

4. Forskningsstrategiske satsninger 

Som forberedelse til fakultetsledelsesmøde på Sandbjerg 27 og 28. august 2015 påbe-

gyndte forskningsudvalget de første spæde skridt hen mod at definere, hvilke sats-

ningsområder, det skønnes at være meningsfyldt at foreslå på tværs af fakultets insti-

tutter og hvad instituttet ville kunne satse på i de kommende år på forskningssiden. 

På instituttet vil satsninger kunne tænkes sammen med den kommende forsknings-

organisering.  På baggrund af de sidste tre års indsendte forskningsansøgninger kom 

udvalget frem til en række områder, som der evt. ville kunne skabes konsensus om på 

instituttet.  

 Digital humanities 

 Human futures (evt. and the posthuman) 

 Memory studies (evt. inklusive contemporaneity) 

 Design, innovation, and creativity 

 Culture and social change 

 Cultural cohesion and cultural heritage 

 Conflict, ethics, migration, and human rights 

 Surveillance and/or the culture of monitoring 

 The cultural aspects of food, health and climate change 

 Social interaction and co-creation 

 Media presence and mobile modernities 

 Nordic Models and Culture 

 Cognitive science 

 Aesthetic experience and learning abilities 

 

Forslagene vil blive præsenteret for fakultetsledelsen på Sandbjergmødet som mulige 

ideer. Der vil efterfølgende være en mere grundig proces, hvor det blive besluttet, 

hvad der skal vælges som satsningsområder de kommende år. 

 

5. Forskningstilsynet afsluttet 

NL orienterede om, at Forskningstilsyn 2013/14 er afsluttet. Der vil blive sendt en 

mail ud til alle medarbejdere.  

 

6. Ansøgningsrunder E2015 

Ingen kommentarer til de fremsendte procedureforslag. 

 

7. Evt. 
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Ingen kommentarer. 

 


