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GODKENDT
REFERAT

Deltagere: Hanne Løngreen, Ane Qvortrup, Hanne Knudsen (afbud), Charlotte
Mathiassen, Ida Juul, Steen Nepper Larsen, Asger Sørensen (afbud), Jeanette Magne Jensen (afbud), Tomas Højgaard, Helle Plauborg, Anders Vestergaard Thomsen,
Pernille Rosenbæk, Sissel Sørensen, Jacob Sterlie, Christina Johansen, Pernille Ussing-Nielsen, Lise Wendelboe.
Desuden: Mette Thunø (videolink) og Lise Skanting (referent)

1) Godkendelse af dagsorden
Dato: 24. oktober 2012
Sagsnr.:
Ref:
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Dagsordenen blev godkendt.
2) Introduktion v. Dekanen (bilag)
Mette Thunø bød velkommen til det vigtige arbejde i Institutforum. Hun
refererede til de indsendte synspunkter vedr. Arts strategi og til de tre
centrale punkter, der er fastlagt af bestyrelsen: Flere i uddannelserne, mere markedsorientering og større kvalitet. Det er besluttet, at strategien
skal forlænges til 2020 (fra det oprindelige 2017), og at der skal ske en
evaluering i løbet af strategiperioden.
Mette Thunø henviste til de uddelte plancher og efterlyste en konkretisering af uddannelsesstrategien på institutniveau mht. færdiggørelse generelt, færdiggørelse på normeret tid henholdsvis + 1 år samt studiemiljø/de
studerendes tidsforbrug.
Institutforum var enigt om, at det er uheldigt, at der ikke gennemføres på
normeret tid men understregede, at de kandidatstuderende på IUP adskiller sig fra øvrige kandidatstuderende, fordi de har en professionsbachelorbaggrund. Derfor vil det være relevant ikke blot at se på gennemførselstid men også på, hvor stor en andel, der faktisk gennemfører af de
kandidatstuderende, der starter på en uddannelse, fordi professionsbachelorstuderende skal bruge længere tid. I forhold til studieaktivitet kan
de ”halvtidsstuderende” være meget studieaktive, men det opgøres ikke.
På sigt vil en anden type kandidatstuderende være repræsenteret, fordi
mange af de bachelorstuderende fortsætter på en kandidatuddannelse.
De studerende gjorde opmærksom på, at en hurtigere gennemførsel af
studierne også gælder for bachelorerne. Her er det pt. et problem, at modulerne ikke er tilrettelagt, så man i efteråret 2012 kan opnå 30 ECTS.
Desuden må der gerne være undervisning flere dage og i flere timer. En-
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delig vil de studerende gerne have en tættere tilknytning mellem bachelorstuderende og kandidatstuderende, så der bliver mere studieliv på
campus, og så det tværfaglige understøttes. Men de studerende mangler
et sted at være.
Institutforum gjorde opmærksom på, at der allerede er ved at blive implementeret andre undervisningsformer i pædagogisk psykologi, som omfatter både det faglige og det sociale. De studerende er positive. Desuden
er underviserne mere gennemgående end tidligere. Institutforum var
enigt i, at det er vigtigt at sikre, at alle er med, og at de studerende kommer ind i en kultur eller et netværk sammen med deres undervisere.
I forhold til s. 4 i de uddelte plancher blev det bemærket, at det fremstår
som om universitetet tænkes som en produktionsinstitution og ikke som
en dannelsesinstitution. Mette Thunø henviste til s. 2 om Arts virke og
påpegede, at der pt. er et underskud på 24 mio.kr., som betales af de øvrige fakulteter. Institutforum bemærkede, at AUs pengetank er ganske stor
og burde kunne bringes i anvendelse.
I forhold til s. 5 i de uddelte plancher blev der spurgt til, hvorfor der er
stigende udgifter til TAP og faldende til VIP. Hanne Løngreen svarede, at
det skyldes strukturændringerne, hvor DPUs administrative personale er
overført til det administrative center for Arts (ACA).
Institutforum foreslog, at målene for IUP kunne være: 1. at øge den totale
gennemførelsesprocent (mindre frafald) og 2. undersøge, hvor megen
studietid, der bruges pr. ECTS (fx stort frafald lige før eksamen). Det drøftes nærmere, når IUPs strategi behandles på næste møde i Institutforum.
Mette Thunø takkede for debatten og understregede, at ARTS frem mod
2020 skal forbedre studierne bl.a. med en højere studieaktivitet. I forhold
til IUP stillede hun spørgsmålet om, hvordan man kan hjælpe studerende
med professionsbaggrund, så de hurtigere og i større tal gennemfører
kandidatuddannelserne. Hun efterlyste ideer og udtrykte villighed til at
bruge midler på det, men hun understregede, at det skulle bygge på en
overbevisende strategi.
Mette Thunø konkluderede videre, at Arts strategi vil forplante sig til instituttets strategi fx om studiemiljø, hvor udfordringen er at optage flere,
Hun stillede spørgsmålet om, hvordan det kan gøres samtidig med en sikring af et højt kvalitetsniveau. Hun tilbød at vende tilbage til Institutforum på et senere tidspunkt for at drøfte andre dele af strategien, og hun
opfordrede til at sende yderligere synspunkter.
3) Præsentationsrunde og forventningsafstemning (bilag)
Punktet om forventningsafstemning blev udsat til næste møde.
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4) Valg af næstformand
Hanne Løngreen foreslog, at punktet kommer til beslutning på næste
møde, og at interesserede i at stille op, henvender sig til hende.
5) Høring om udkast til forretningsorden (bilag)
Der henvises til høringssvaret.
6) Status for instituttets organisering v. institutlederen
Hanne Løngreen sagde, at det havde været en turbulent periode på grund
af ændringerne i uddannelsesorganisationen, hvor der nu er ét studienævn med UFU-repræsentanter og herunder underviserteams. Denne
struktur bygger på en matrixorganisering, og den har fungeret siden 1. februar.
Forskningsprogrammerne var først på plads den 1. september. Forskningsudvalget er nu nedsat. Det består af forskningsprogramlederne samt
forskeruddannelsesprogramlederne.
Forskningen er som tidligere organiseret i forskningsprogrammer, men
de er reorganiseret, så de tidligere forskningsenheder er nedlagt og indgår
i forskningsprogrammerne. Forskellen i øvrigt er, at forskningsprogrammerne er større, at der er færre timer til forskningsprogramlederne, et
mindre funktionstillæg samt en mindre timekompensation. Dette har været svært at få til at falde på plads på IUP, og bl.a. forhandlingerne om
personaleansvar har medført, at forskningsprogramlederne har et begrænset personaleansvar og har MUS med juniorforskerne, mens institutleder, studieleder og viceinstitutleder har MUS med seniorforskere. Viceinstitutlederstillingen er ikke etableret endnu, da den skal funktionsbeskrives. Herefter vil den blive slået op internt.
Der er løbende forhandlinger med dekanen om stillingsopslag, da beslutning om disse træffes af dekanen.
Ph.d.-uddannelserne er flyttet fra IUP til Arts Graduate Schools, der i alt
rummer 8 forskeruddannelsesprogrammer.
Instituttet i øvrigt har 16 TAP-ansatte fordelt på Campus Emdrup og
Campus Aarhus.
Det blev drøftet, hvordan møderne bedst kunne forløbe. Der var enighed
om, at høringer skal fremlægges på institutforums møder, og at der i givet
fald skal indkaldes til ekstraordinære møder. Desuden var der enighed
om, at bilag til møderne fremover får et ”forklæde”, hvor det fremgår om
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det drejer sig om orientering, drøftelse eller beslutning, og hvor historik
og evt. deadlines også fremgår.
7) Instituttets strategiarbejde v. institutlederen
Hanne Løngreen orienterede om, at hun ud fra fakultetets strategi havde
arbejdet med tilsvarende materiale for instituttet. Hun ville nu sørge for,
at det kommer i høring i løbet af oktober, og at dette kan drøftes på det efterfølgende møde i Institutforum.
Der blev udtrykt ønske om, at høringer i fremtiden er bedre forberedt og
med et længere varsel, samt at det fx. udmeldes fra dekanen, hvilke punkter, hun prioriterer.
8) Eventuelt
Næste møde fastlagt til 23. november kl. 10.00.

