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Til stede/medlemmer: Niels Lehmann (NL), Steffen Krogh (SK), Peter Dalsgård (PED), Bodil 
Marie Stavning Thomsen (BMT), Hanne Johansen (HJ) , Marianne 
Rasmussen (MR), Jody Pennington (JP), Peter Lauritsen (PL), Peter 
Mortensen (PM), Hans Lauge Hansen (HLH), Rikke Andersen 
Kraglund (RAK), Mikkel Wallentin (MW), Thomas Rosendahl 
Nielsen (TRN), Jane Lücke Didriksen (JLD), Jakob Gaardbo Nielsen 
(JGN), Lars Kiel Bertelsen (LKB) og Per Stounbjerg (PS) 

    
Desuden deltog:  Anne Overballe (AO - referent), Louise Søndergaard (LS) og Tine 

Arsinevici (TA) 
 
Meldt afbud:  Jakob Isak Nielsen, Birgit Eriksson, Jakob Ladegaard, Andreas 

Muurhom Dam, Mathias Risom Kristensen, Ken Henriksen, Karen-
Margrethe Simonsen, Katrine Solvang Larsen, Mette Kannegaard, Per 
Dahl, Morten Brockhoff, Anne Marit Waade 

  
 
 
 
Dagsorden:  
 
1) Godkendelse af dagsorden 
2) Godkendelse af referater af møderne 28. januar og 10. april 2015 (2 bilag) 
3) Valg af næstformand for IF  

– Anmodning om at VIP-repræsentanter forbereder dette. 
4) Italienskfagets fremtid (LUKKET PUNKT - bilag tidligere udsendt) 
5) Orientering fra Akademisk Råd 
6) Diverse orienteering fra institutlederen 
 a) Uddannelseseftersyn og dimensionering 
 b) Ekstra uddannelseskonsulent under ansættelse 
 c) På vej mod afslutningen af Artseftersynet 
 d) MSO-professorater 
 e) Forskningspulje 
 f)  Økonomi efter FC1 og på vej mod FC2/regnskab 2014 
7) Næste møder 
8) Eventuelt  
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1. Godkendelse af dagsorden: 
 
 Godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af referater af møderne 28. januar og 10. april 2015: 
 
 Referaterne blev godkendt med følgende ændringer: 
 
 Ved mødet i Institutforum den 28. januar 2015, var Thomas Rosendal Nielsen ikke til 

stede, selvom det står i referatet. 
 
 I referatet fra fællesmødet i Institutforum og LSU ønskes tilføjet, at man skal være 

varsom med at lægge ministeriets tal for de enkelte uddannelsers "lokale" 
arbejdsløshed til grund for at foretage de konkrete reduktioner. Endvidere mangler 
Anne Overballe på deltagerlisten. 

 
 

3. Valg af næstformand for IF: 
  

Mikkel Wallentin blev valgt som næstformand for Institutforum. 
 

 
4. Italienskfagets fremtid (LUKKET PUNKT): 
  

IÆK var sidste år (2014) presset af en spareplan, hvilket gjorde det nødvendigt at se 
nærmere på instituttets uddannelser ud fra et økonomisk perspektiv. I den 
forbindelse blev det i særdeleshed nødvendigt at overveje fremtiden for 
Italienskfaget, og der blev sat gang i en meget omfattende udredning af faget.  
 

 I lyset af dimensioneringen har institutlederen set sig nødsaget til at genoptage 
overvejelserne. I 2014 blev Italienskfagets BA-uddannelsser indstillet til videreførelse, 
men pga. kravet om at reducere instituttets studiepladser med ca. 30 %, anbefaler 
institutlederen nu en fuldstændig lukning af uddannelserne på Italiensk. Til mødet 
var der vedlagt en foreløbig indstilling med følgende anbefalinger: 
 
1. BA-uddannelsen i Italiensk sprog, litteratur og kultur lukkes for nyoptag fra og 
med 01.09.2016. Uddannelsen lukkes helt pr. 01.07.2020. 
 

 2. BA-tilvalget i Italiensk sprog, litteratur og kultur lukkes for nyoptag fra og med 
01.09.2016. Uddannelsen lukkes helt pr. 01.07.2018. 
 
NL understregede, at der ikke indgår uansøgte afskedigelser af fast-ansat personale i 
indstillingen, idet det er muligt at anvende de berørte fastansatte VIP'ers kræfter på 
andre uddannelser. 

 
 Faget er blevet orienteret, og indstillingen er blevet videresendt til høring i 

Akademisk Råd. Derefter er der høring i FSU, inden den endelige indstilling sendes 
først til dekanen og dernæst til rektor. 

 
 Efter redegørelsen, bad NL om kommentarer fra IF og LSU. 
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Der var enighed om, at der er tale om en meget beklagelig konsekvens af 
dimensioneringen, at et fag som Italiensk må lukke, og det blev opfattet som endnu et 
udtryk for, at uddannelsespolitikken i høj grad styres af regneark. Der var endvidere 
en frygt for, at dette blot ville være starten på flere lukninger, og der blev appelleret 
til, at man på AU-ledelsesniveau må tage stilling til, hvilken fagpalet man ønsker 
opretholdt. I den forbindelse bliver der refereret til KU, der i vid udstrækning holder 
hånden under sprogfagene, fordi det anses for at være en forpligtelse for et universitet 
at opretholde sådanne fag. Netop en sammenligning med KU giver anledning til 
bekymringer angående Aarhus Universitets image. 

 
 Der var dog forståelse for, at institutlederen i den foreliggende situation må handle 

for at få den samlede dimensioneringsplan til at hænge sammen, og der var derfor 
grundlæggende accept af indstillingen. Det blev dog anført, at det burde klargøres, at 
det er sidste optag i år. 
 

 
5. Orientering fra Akademisk Råd: 
  

Punktet blev udsat til næste møde, da Karen-Margrethe Simonsen ikke var til stede. 
 

 
6. Diverse orientering fra institutlederen: 
 

 a) Uddannelseseftersyn og dimensionering: 
     

   I sidste uge blev det andet ledelsesseminar om uddannelseseftersynet afholdt. I 
den forbindelse blev det endelig konfirmeret, at der ikke bliver tale om flytninger 
af pladsreduktioner mellem institutterne, ligesom de respektive institutters 
planer blev gennemgået og accepteret. Vi kan således fortsætte ad det spor, som 
studieleder og institutleder har aftegnet. 
 

   Med hensyn til nye uddannelsesinitiativer blev det klart, at vi må forvente os 
vanskeligheder mht. nyakkrediteringer. Vi har dog et par initiativer med i denne 
og den næste omgang. Det drejer sig om Intercultural Studies, der er genindsendt 
til akkrediteringsinstitutionen, og en samarbejdsuddannelse med VIA-TEKO, der 
er på vej til akkreditering. Vores forslag om at få akkrediteret Digital Living som 
en selvstændig kandidatuddannelse skal behandlesog Urban Studies er på 
dagsordenen på fakultetsledelsens møde d. 29/5-2015, hvor NL vil gøre, hvad 
han kan for at få den igennem. 

 
   Fra april 2016 og ét år frem kan der ikke sendes noget ind pga. institutions-

akkrediteringen. 
 
   LKB orienterede om det udvalg, han sidder i, og som er nedsat til at fagudvikle 

BA-tilvalget og dens struktur. Arbejdet bliver dog hele tiden overhalet indenom 
af nye udfordringer, bl.a. fremdriftsreformen og dimensioneringen. I øjeblikket 
peger pilen på at reducere tilvalget til 30 ECTS, så man undgår problematikken 
på 5. semester, samt at lette muligheden for, at BA-studerende kan komme til 
udlandet. Endvidere vil man flette tilvalgene bedre ind i de andre fag. 
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 b) Ekstra uddannelseskonsulent under ansættelse: 
 
   Ansættelsessamtaler starter i næste uge (uge 23) 
 
 c) På vej mod afslutningen af Artseftersynet: 
 
   Afslutningen af Artseftersynet nærmer sig, da vores indstilling om fremtidig 

organisering er blevet tiltrådt af fakultetsledelsen. Her blev også forslag til nyt 
navn accepteret, nemlig  ”Institut for Kommunikation og Kultur”. Institutnavne 
skal imidlertid godkendes af AU-ledlese og bestyrelse,m så vi må afvente endelig 
godkendelse den 17/6-2015. 

 
   Navnet på Nordisk bliver fremover ”Nordiske studier og Oplevelsesøkonomi”. 

 
Det forventes, at der vil blive sat endeligt punktum for eftersynet i forbindelse 
med medarbejdermødet den 24/6-2015. 

 
 d) MSO-professorater: 
    

Der var indkommet 28 ansøgninger. Ansøgningerne har været oppe i Akademisk 
Råd. 

 
   Mandag den 1. juni 2015 vil de, der bliver udvalgt, blive indkaldt til en 

kaldelsesrunde. Først efter, at bedømmelsesprocesserne er gennemført, vil der 
blive meldt ud, hvem der er blevet MSO-professorer. Ansøgere, der har fået 
afslag, vil blive indbudt til en opfølgningssamtale. 
 

 e) Forskningspulje: 
 
   Der er kommet mange gode ansøgninger til forskningspuljen, som har været til 

høring i forskningsudvalget. Der er 1-2 millioner til rådighed, og pengene skal 
bruges i år, og det er der selvfølgelig taget hensyn til i forbindelse med 
prioriteringen. Ved frikøb er projekter prioriteret, mens man ved seminarer har 
været mere rundhåndet. 

 
 f) NL orienterede om økonomien.  

 
Regnskabet for, at 2014 blev bedre end forventet, bl.a. pga. penge fra eksterne 
midler der kom i 11. time. Alt i alt endte vi på Arts ud med et overskud på 6-7 
mio. kr. 

 
   Budgettet for 2015 ser fortfarende fornuftigt ud. Vi har ansat en del 

videnskabelige assistenter for de midler, vi har til rådighed i år, ligesom vi har 
haft mulighed for at bruge ca. 1.250.000 kr. på forskningssatsningen. Det er 
forventningen, at der også vil være penge i 2016, mens dimensioneringens 
konsekvenser sætter ind i 2017. 
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7. Næste møder: 
 
 16/6-2015 LSU 
 24/6-2015 Institutforum 
 6/8-2015 Institutforum 
 

 
8. Evt. 
  
 Ikke noget under punktet. 
 
 
Aarhus, 1. juni 2015/AO 


