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INSTITUT FOR KUNST- OG
KULTURVIDENSKAB

Afbud fra: Malene Vest Hansen (Kunsthistorie og Visuel Kultur)
Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden (beslutning, 5 min)
2) Input til forskningsevaluering (drøftelse, 55 min)
For at komme i gang har Mette og Frederik skitseret på de første sider samt indsat nogle stikord eller
’hvem skriver på det?’ til resten. FUs medlemmer bedes derfor læse denne førsteskitse grundigt og
komme med konstruktive kommentarer, dels til det allerede skrevne, dels til det endnu ikke skrevne
(kom med stikord til det resterende) samt byde ind med hvem der vil skrive på hvad. Herefter laver vi
en slagplan for en decideret førsteversion (som skal ligge senest 27/9), som kan sendes i høring på IKK
inden aflevering til dekanen. Vi har ikke meget tid, fordi første version til dekanen skal være klar 9.
okt. (se tidsplanen, Mette sendte sidste uge, d. 15/8).

3) Meddelelser (orientering, 15 min, bilag fremsendt med dagsordenen)
a. Status på ansættelser
b. Status på ansøgningsrunder
4) Opsamling på PhD-bedømmelse- og ansættelsesprocessen for i år. Hvad fungerede
og hvad kunne vi gøre anderledes? Er der noget, vi skal melde tilbage i systemet?
(drøftelse, 15 min)
5) Input til udkast til KU-strategi 2018-2023, frist 27. september (drøftelse, 20 min,
bilag fremsendt med dagsordenen)
6) VELUX – interessetilkendegivelser, hvordan skal processen være? Deadline 1.
december (drøftelse, 10 min, bilag fremsendt med dagsordenen)
7) Evt. (5 min)
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Referat:
1) Godkendelse af dagsorden (beslutning)
Dagsordenen blev godkendt. Afbud fra Malene, der er sygemeldt.
2) Input til forskningsevaluering (drøftelse)
Mette gennemgik processen. FU drøftede inddragelse, og hvordan lærermødet 27/9 kan
bruges og eventuelt skal suppleres med en panelstruktur. Ift. Lærermødet den 27/9
rykkes deadline for FU til den 18/9, hvor bidragene samles til gennemlæsning.
FU gennemgik rapporten i et gruppearbejde om de forskellige afsnit, kom med
input/stikord og fordelte skriveopgaver til den kommende periode samt fastsatte en
mødeplan. Mette sender opsamling ud.
3) Meddelelser
a. Status på ansættelser
b. Status på ansøgningsrunder
Punktet blev annulleret
4) Opsamling på PhD-bedømmelse- og ansættelsesprocessen for i år. Hvad fungerede og
hvad kunne vi gøre anderledes? Er der noget, vi skal melde tilbage i systemet?
(drøftelse)
Punktet blev udsat til næste møde
5) Input til udkast til KU-strategi 2018-2023, frist 27. september (drøftelse, bilag
fremsendt med dagsordenen)
FU er overordnet tilfredse med punkterne og finder, de fint flugter med instituttets
øvrige arbejde. Det er ikke en strategi, der beskriver IKK, men det er en strategi
instituttet sagtens kan spejle sig i og som ligger bedre til IKK end tidligere strategier.
FUs medlemmer kan sende evt. kommentarer til høringens side 16 til Mette inden den
18/9, særligt punkterne: Savner I konkrete indsatser og forslag til titel. Punktet drøftes
igen 15. november sammen med forskningsevalueringen mhp at drøfte, hvordan kan vi
bruge det til at arbejde videre med.
6) VELUX – interessetilkendegivelser, hvordan skal processen være? Deadline 1. december
(drøftelse, bilag fremsendt med dagsordenen)
Mette fremlagde et forslag, der tager udgangspunkt i, at succesraten ved
genansøgninger er højere, og det derfor kan være en god ide at indsende Frederiks
Futures-projekt, da det kom tæt på at få bevilling. Ift. den anden plads kunne indkaldes
forslag fra alle i en åben proces. FU tilsluttede sig, og Mette/Tenna igangsætter en
proces. [Det viste sig efterfølgende, at man ikke kan genansøge, så en ny proces er
fastsat, og to forslag er fundet, red.]
7) Evt.
Pga. forskningsevalueringen udsættes følgende punkter til næste møde:
- Adjungerede professorer på IKK
- Status på ph.d.-området, redegørelse ved Frederik ift. MUS, organisering etc.
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