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Referat af aftagerpanelmøde mandag den 5. november 2012 
 

1) Siden sidst på IKK – ved studieleder Michael Eigtved 

 IKK har fået Litteraturvidenskab og Musikvidenskab akkrediteret. Alle andre uddannelser på IKK 

skal akkrediteres i 2014 af ACE Denmark. 

 IKK har fået mulighed for at ansætte 4 adjunkt, 2 professorer, samt en professor på vej på 

Musikvidenskab, og 4 mere adjunkter på vej. 

 Humaniora skal fremover leve op til et krav om undervisning 12 timer om ugen i 14 uger på 

bacheloruddannelserne, hvilket IKK er ved at forholde sig på.  

 Humaniora følger op på Humanistundersøgelsen fra 2007 med kandidatundersøgelser på alle 

uddannelser i foråret 2013. IKK er begyndt som pilotprojekt med at udsende undersøgelsen på 

Litteraturvidenskab og Visuel Kultur her i efteråret 2012. 

 Visuel kultur og Kunsthistorie er i gang med en faglig diskussion og proces omkring vægtningen 

af deres forskellige fagligheder og det fremtidige fokus for deres uddannelser. 

 Den ny uddannelsesbekendtgørelse giver mulighed for tilvalg i eget fag – hvilket kan give 

mulighed for yderligere fordybelse i egen kernefaglighed. 

 Desuden barsler IKK med nye internationale initiativer, bl.a. er vores joint master 4Cities 

program blevet godkendt som en Erasmus Mundus uddannelse 

 Der er en omstrukturering af studienævn på vej. 

 

2) Opfølgning på akkreditering af Litteraturvidenskab og Musikvidenskab 

- I 2012 er uddannelserne på Litteratur- og Musikvidenskab blev akkrediteret af ACE Denmark. 

Musikvidenskabs uddannelser fik den fulde akkreditering på 6 år frem i tiden, mens 

Litteraturvidenskabs uddannelser måtte nøjes med en betinget akkreditering på 1 år.  

- Bilag: Uddrag fra akkrediteringsafgørelsen for Litteraturvidenskab. 

 

Michael Eigtved skitserede processen omkring akkrediteringsforløbet:  

Litteraturvidenskab fik en 1 årig akkreditering, hvilket IKK har kommenteret på i et høringssvar, da 

vi var uenige i afgørelsen. Dette ændrede dog ikke i sidste ende afgørelsen. IKK har efterfølgende 

sammenlignet begrundelserne i afgørelsen med afgørelser for andre humanistiske fag og har 

fundet så store forskelle, at vi har bedt Humaniora kommentere det overfor ACE Denmark.  

Bachelor- og kandidatuddannelser bliver akkrediteret hver for sig.  

Et af kritikpunkterne i Litteraturvidenskabs akkreditering var kontakt med fagets aftagere. 

 

3) Temadiskussion af ledigheden for uddannelserne på IKK 

- Bilag: Den seneste ledighedsoversigt samt beskæftigelsesanalyser for en del af fagene på IKK. 

Resten blev uddelt på mødet.   

 

Kommentarer på ledighedstallene: 

Aftagerne fandt ikke tallene overraskende. Det var som de forventede. Det blev forslået, at 

sammenligne ledighedstallene med andre universiteter i DK og andre udenlandske institutioner. Og 

der blev spurgt til muligheden for at regulere optagets størrelse. Der blev talt meget om forholdet 

mellem fagfaglighed og generelle kompetencer, hvor der fx på Kunsthistorie ikke er den store 



05.11.2012 

mængde ansat i generelle stillinger, hvilket kunne være et marked for de arbejdsløse. Det blev 

pointeret, at det er vigtigt at holde øje med at mange af IKK’s kandidater afsættes til kultur-

institutioner, samt offentlige og semi-offentlige institutioner, hvor budgetterne ikke ser gode ud de 

næste par år. 

 

 

1) Diskussion af ledighed 

Diskussionen kom omkring mange temaer, bl.a.: 

Studenterjob og praktik 

Der var forskellige oplevelser i henholdsvis det offentlige og det private af om færdige kandidater 

får job direkte i forlængelse af deres studenterjob eller praktiskophold. Det var dog en klar 

holdning, at det var godt, at de studerende har job ved siden af studier, hvor de får noget andet 

opdragende erhvervserfaring; så behøver de ikke få dette på universitetet.  

I bl.a. kulturinstitutioner bruges de studerendes faglighed aktivt i studiejobs og praktik. Her opleves 

det, at særligt en kombination af fag fra IKK med økonomi er effektivt. En aftager fra det private gav 

udtryk for, at det var svært at tage praktikaner, da de var der for kort tid. 

Udland 

Udlandsophold er altid en god ting også praktik i udlandet, som man stærkt vil anbefale de 

studerende. Men IKK skal gerne se på hvilke aftaler, der indgås i udlandet, og hvad det giver de 

studerende.  

Usynlig fagstemme 

Det blev opfattet som et problem, at fagligheden ikke er mere ude i offentligheden med at 

markere, at et kulturfag ikke er et luksusfag, men en indgang til verdenen. 

Kernefaglighed vs. sammensatte generalistuddannelser 

Der blev talt om, at der er stor forskel på stillinger, og på hvilke typer kandidater, man helst vil 

ansætte. I nogle kulturinstitutioner sorteres kombi-kandidaterne fra – der vil de hellere have de et-

faglige, i det private kan det være lige omvendt. Dette er vigtigt at få formidlet til de studerende. 

Der var endda et forslag om at del det mere op i to synlige spor. 

Flere af aftagerne så det som interessant, at der kunne blive åbnet op for tilvalg i eget fag, hvis det 

kunne give mulighed for større kernefaglig med mange tilgange til eget fag. Der var dog også 

nogen, der pointerede, at det er sundt at komme ud fra eget fag og lære at samarbejde med andre 

fagtyper. De studerende skal lære at være projektdeltagere sammen med andre. Her tales om det 

T-formede individ, vertikalt i den dybe faglighed, horisontalt for at kunne samarbejde på tværs. 

Gymnasiefagligheden 

Kernefagligheden er også vigtig for gymnasieundervisningen, hvor man skal kunne lave et fagligt 

forløb med fornyelse gennem 35 år. 

 

Opsummering og ideer 

Det blev foreslået at gå lidt væk fra praktik-tanken, hvor de studerende sendes ud, og i stedet tage 

opgaverne ind i undervisningen, hvor man løser konkrete opgaver for virksomheder i 

undervisningen med en løbende portefølje. Det blev kommenteret, at som det er nu, bliver de 

studerende gode til at tænke rundt om, hvad andre har tænkt – men at det er vigtigt, at de 
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studerende lærer at komme fra den analytiske, reflekterende position til den skabende, løsende 

position. At omforme problemstillinger til projektdesign 

En aftager havde et konkret forslag om, at alumneforeningen kunne bruges mere aktivt til at 

indsamle data på lønniveau og stillinger. 

 

 

4) Eventuelt 

 Der blev talt om, at det kunne være en idé at udvide aftagerpanelet med flere medlemmer pr. 

fagområde, da alle aftagere er travle mennesker, og der altid må forventes et vis afbud til 

møder. 

 Det blev aftalt, at eftermiddagsmøder stadig er det bedst, og at der gerne må indkaldes i bedre 

tid næste gang. 

 

 


