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Frederik Tygstrup (ph.d.-koordinator), Tenna L. Iversen (forskerstøttemedarbejder, ref.)

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden ( beslutning, 5 min)
KAREN BLIXENS VEJ 1

2) Forskningsreview og forskerforsamling – den videre proces (drøftelse, 40
min)

2300 KØBENHAVN S

DIR

Herunder: IKK skal indmelde 5-6 forlag til det eksterne panel til dekanen ultimo marts, så hvert FU-medlem bedes forinden overveje mulige emner.
De i alt 3 eksterne skal samlet kunne dække IKK, dvs. de skal helst være ret
bredt funderet alle sammen, og mindst én skal kende til det engelske REFsystem. De må ikke være vores adjungerede.
3) Holger og Morten deltager og fremlægger tankerne bag et forslag til to fælles konferencer på IKK, der samler forskerne og formidler vores forskning
til omverdenen (drøftelse og beslutning, 20 min, se vedhæftede bilag)
4) Meddelelser (orientering, 5 min)
5) Forslag til indstillinger til æresdoktor (drøftelse, 10 min)
6) Status på fakultets-ph.d. processen (orientering, 10 min)
7) Evt.

35328198

ikk-forsk@hum.ku.dk

REFERAT:
SIDE 2 AF 3

1) Godkendelse af dagsorden (beslutning)
Intet yderligere til dagsorden
2) Forskningsreview og forskerforsamling – den videre proces (drøftelse)
Forslag til reviewere: der var fremkommet forslag til mødet, Mette skriver rent og
sender ud til alle med høringsfrist på 2 uger.
Program for forskermødet 27. april: Malene og Laura præsenterede forslag til
program, som FU tilsluttede sig. Mødet er delt i 2 overskrifter og foregår således:
Laura og Malene er mødeledere og laver dagsorden, som udsendes af Mette – obligatorisk deltagelse.
Kort indledning v. Mette
1. drøftelse af IKKs forskergruppestruktur i grupper, opsamling i plenum
2. konkrete input fra 5 grupper til de første 5 punkter i review, opsamling i
plenum og på skrift.
Bilag: IKKs gamle forskningsreview (=strategi). BFI-materialet kunne være
godt at rundsende til alle, men det er ikke kommet endnu.
Laura/Malene sender programmet til Mette, som sender til alle – 2-3 uger før.
Som baggrund for FU-medlemmernes egen forberedelse sender Laura (når clearet
med Per Stounbjerg) AU-kollegernes papir om deres forskergruppeorganisering
som inspiration til FU.

3) Holger og Morten deltager og fremlægger tankerne bag et forslag til to fælles konferencer på IKK, der samler forskerne og formidler vores forskning
til omverdenen (drøftelse og beslutning, se vedhæftede bilag)
Holger og Morten fremlagde tankerne bag det udsendte forslag til 2 seminarer på
IKK i E17 og F18. Bred tilslutning til forslaget (om end diskussion af ordet ”Authoritarian” i titlen). Tilslutning til tidsplan og den to-delte struktur med en indledende
session på hver afdeling som start (det kan være alt fra et heldagsseminar med
oplæg til en to-timers diskussion af en udvalgt tekst eller et par timer med hurtige
10-minutters analyser fra de deltagende, til…). Men denne mere fællesforpligtende struktur er vigtig. Holger og Morten er hovedorganisatorer, men hver af de 3
øvrig afd. stiller med en HVIP til organisationsgruppen – indenfor de næste to uger
(Laura har meldt sig fra teater). Indmeldes til Holger og Morten. Det er vigtigt at
søge funding nu til fællesdagen, hvis der skal eksterne folk med rejser og hotel,
men Mette stiller underskudsgaranti til 2 personer.

4) Meddelelser (orientering)
Ingen meddelelser pga. manglende tid. Der blev spurgt til forlyden om fakultetets
overskud i 2016, og om det har indvirket på ønsket om de to lektorater på IKK.
Mette svarede, at hun endnu ikke har fået præcist tal på overskud og brug af dette på fakultetet, men at økonomi er på dagsordenen på næste direktionsmøde.
Planen er at tage beslutning om de to stillinger til juni – sammen med dekanen.

5) Forslag til indstillinger til æresdoktor (drøftelse)
Punktet blev udskudt pga. manglende tid
6) Status på fakultets-ph.d. processen (orientering)
Status på processen for fakultetsstipendier: MS, ES og FT mødes på mandag og
udvælger 40-50 til bedømmelse, så det sikres at der er faglig fordeling i udvalget
(dvs. alle afdelinger repræsenteres) samt projekter, der passer ind i IKKs kollektivprojektsatsninger og fremadrettede strategiske felter og dermed kan støtte op om
dem.

7) Evt.
Intet til dette punkt

SIDE 3 AF 3

