
Referat af Forskningsudvalgsmøde Tirsdag d. 29. april 2008 kl. 13-15. 

Tilstede: Una Canger (UC), Frida Hastrup (FH), Yoichi Nagashima (YN), Catharina Raudvere 
(CR), Erik Reenberg Sand (ERS), Jørgen Bæk Simonsen (JBS), Krzysztof Stala (KS), Søren 
Thuesen (ST), Ingolf Thuesen (IT), Margit Warburg (MW), Charlott Hoffmann Jensen 
(Referent). 

Fraværende med afbud: Kerstin Eksell, Denise Gimpel, Jens Nørgård-Sørensen, Tim Skuldbøl. 

Dagsorden: 

1. Meddelelser, herunder professormøde og Veluxfond 
2. Kontraktgennemgang 
3. Evt. 

 

1. Meddelelser: 

Dette er første af to møder i semestret. Næste møde midten af juni med deltagelse af 
prodekan Mette Thunø. Charlott Hoffmann Jensen er blevet ansat som sekretær for udvalget. 

a. Ansættelser: I alt ni ansættelser i besættelse: 

• Professorat i Moderne Kina, kultur og samfund besættes pr. 1.8. 2008 af Klaus 
Mühlhahn, p.t. professor i Bloomington, USA. 

• To stillinger er bedømt: Adjunktur i Kristendomshistorie (5 kval. ansøgere) samt 
lektorat i Minoritetsstudier (8 kval. ansøgere).  

• To stillinger i bedømmelsesfase: Adjunktur i Sydøstasien samt adjunktur i 
Islamsatsning 

• Fire stillinger i opslag: Lektorat i Ægyptologi, adjunktur i Nærorientalsk arkæologi, 
adjunktur i Hebraisk, adjunktur i Koreansk. 

• Formuleres opslag til professorat i Moderne Indien samt Lektorat i Vestkina/ 
Centralasien, begge under Asien satsningen og uden tidsbegrænsning. Møde primo maj. 

 

b. Indregistrering af publikationer til CURIS: 

Opgørelse fra fakultetet pr. 7. April udleveret. ToRS placering i forhold til andre institutter 
uændret. 
Der kommer sands. en revision af pointsystemet til efteråret. 

c. Professormøde: 

Baggrund for mødet var forskningsstrategiplanen vedr. professorater. Derfor blev alle 
instituttets professorer indkaldt til møde (afholdt 25.4.). 
Diskussionspunkter: Hvad sker der når et MSO professorat udløber? Er der specielle 
forventninger til et professorat? diskussion af hvorvidt titlen devalueres, når der kommer flere 
MSO-professorer. Titlen kan bruges til at holde på kvalificerede ansatte. 
Eksterne midler kan gøre det lettere at få professoransættelse, men primært for områder der 
kan tiltrække midler, mens andre ikke har samme muligheder. 



Institutlederens holdning er jo flere professorer, jo bedre. 
Rektor opfordrer til ansættelse af flere kvindelige professorer. To kvindelige professorer 
udløser midler til en tredje stilling til Fakultetet. 
Udspil fra ledelsen og professorgruppen følger. 
Professorstrategi er del af den samlede forskningsstrategi, som skal foreligge 1. November. 
Resultatmål iflg. Institutkontrakt: 10 professorer i 2012. Målet nås allerede næste år. 

 

d. Veluxfondens humanvidenskabelige satsning: 

Veluxfonden indkaldt interessetilkendegivelser fra institutlederne med max. tre fra hvert 
institut. Det blev besluttet på det lille forskningsudvalgsmøde at indkaldelsen skulle ud til alle 
ansatte. 

På trods af kort frist indkom syv interessetilkendegivelser. Jens Nørgård-Sørensen og Ingolf 
Thuesen fra det oprindelige udvalg blev grundet habilitetsproblemer erstattet af hhv. Una 
Canger og Joel Nordborg Nielsen. Resten af udvalget bestod af  Margit Warburg og Frida 
Hastrup. 

De begrundede svar gav anledning til negativ respons fra flere ansøgere. 

MW: Flere fonde vil sands. gå over til denne form for ansøgningsrunder, hvor en del af 
udvælgelsen sker på instituttet, derfor vil denne situation opstå igen. 

UC: Situationen er helt ny, derfor usikkerhed om procedure. Kræves en generel diskussion af 
hvordan vi forholder os til dette og hvad der kræves af ansøgerne. 

Evaluering af pågældende sag: Besked skal ud hurtigere. Der skal udarbejdes 
vejledning/retningslinier til fremtidige ansøgningsrunder, evt. skema til udfyldelse. 
Afslag skal være begrundede, evt. anvende Forskningsrådets afslagskoder til dette. Vi skal 
hjælpe hinanden til at gøre ansøgninger bedre. 

 

2. Kontraktgennemgang: 

Udleveret kontraktens forskningsdel med fremhævede kommentarer fra det lille 
forskningsudvalg. 

Ad resultatmål 1: Forskningsstrategirapport. Vigtigt med strategirapport. Registrering af alle 
der søger eksterne forskningsmidler på instituttet. Oversigt over hvor vi har etablerede 
forskningsmiljøer og hvor der er spirende forskningsmiljøer. 
Forskningsstrategi vil være et punkt på strategidagen 13. Maj. Her vil der blive taget fat i det 
oprindelige visionsdokument og der skal tales om mål og resultater. 
En oversigt over feltarbejde skal vedlægges rapporten. 
De respektive udvalg bliver hørt over sommeren/ først på efteråret, SU høres primo oktober. 
Bemandingsplanen skal justeres grundet fjernelse af pensionsalder. Afgang iflg. 
Bemandingsplanen derfor ikke nødvendigvis korrekt. 



Ad resultatmål 2: Intern prioritering af forskningsaktiviteter. 
CURIS gør det nemmere at indsamle oplysninger end PUF vedr. fordelingen af peer-review og 
andre publikationer. 

Diskussion af hvordan der tildeles frikøbsmidler. 
- Skal det være eksterne midler? 
- Kan man opspare frikøbsperiode ved at undervise ekstra i et antal semestre, efter aftale med 
studielederen? 
- Der bør også opereres med kortere tidshorisonter for frikøb end et semester. 
- VIP skema der viser ekstraordinært meget tid på andet end forskning kan udløse frikøb 
- Frikøb til hvad? Færdiggørelse af manuskript, Feltarbejde/ indsamling af empiri, skriveproces. 
MW: Korte perioder tages ikke nødv. Lige så alvorligt som et semester m.h.t. at nå målet. 
Korte perioder kan opnås ved dobbeltundervisere på et kursus, eller aftale med studerende. 
Gælder især de store fag. 
ERS: Studielederen kan inddrages i planlægning af eks. Undervisning i blokke. 
CR: Blokundervisning kræver meget samarbejde mellem kolleger, men kan blive et godt 
resultat. 
YN: Sprogundervisning duer ikke til blok undervisning, bedre med to lærere. 
MW efterspørger instituttets intentioner med et forskningssemester. Er det publikationer, 
læsero, samarbejde, eksterne bevillinger etc. 
IT: VI har ikke råd til at skyde bredt 
ST: Sammenhængende forskningstid skal være planlagt, gør det nemmere at overskue. 
IT: Prioritering. Mål for MUS samtaler. P.t. projektplaner for adjunkter. 
CR: Bedre planlægning af undervisning og forskning på længere sigt gør det nemmere. 
UC: der dukker hele tiden eksterne opgaver op som kan forskubbe planlægningen. 
IT: Frikøb gælder også adm. forpligtelser. 
 

International Workshop: Procedure besluttes af internationaliseringsudvalg. 
Forskningsudvalget orienteres/ høres herom. Vigtigt at planlægningsfasen kører over to år, 
skal afspejles i ansøgningsprocedurer. 
Dette års workshop bliver en konference afholdt i Kina i samarbejde med ToRS, fire fra 
instituttet kan deltage. De skal repræsentere ToRS bedt fagligt.  
I 2009 afholdes en tværfaglig konference Klima og Kultur betalt af forskningsrådet og 
Fakultetet (Stine Rossel in memoriam). 

Stjerneforelæsning: Forelæsningerne en god idé, men skal det være et krav? 
Gæsteforelæsning om Antisemitisme arrangeret af KS udnævnes til dette års 
stjerneforelæsning. Den var meget velbesøgt. 
IT: Evt. besluttes ved årets slut hvilken forelæsning der skal udpeges til årets 
stjerneforelæsning. Kriterier: Bred tilslutning, effekten af forelæsningen. 
CR: Hver afdeling kan søge at afholde en tværdisciplinær forelæsning. 
ST: Vi er internt for dårlige til at gå til hinandens forelæsninger. 
KS: Der skal mere information om oplægget til ansatte, evt. ved personlige henvendelser. 
CR: Store og synlige opslag skal tiltrække tilhørere. 

Disputatsforsvar: I år Niels Erik Rosenfeldt samt yderligere èn. 



Ad resultatmål 3: Ph.d.-studerende 
Vigtigt med lokalt ph.d. miljø og tilknytning til stedet. 
Tre ph.d. skoler har adresse på ToRS. Lederne sidder i instituttets ph.d. udvalg sammen med 
tre ph.d. studerende, men udvalget mangler en formand. 
Esther Fihl instituttets repræsentant i Fakultetets ph.d. udvalg. I øvrigt er mange aktiviteter 
rykket over til Fakultetet. 
MW går ikke ind i arbejdet med styrkelse af ph.d. miljø. 
Formaliseret socialt arrangement med ph.d. studerende og vejledere, som de indkaldes til af 
en ansat. 
Erhvervs ph.d.: mulighed i forbindelse med IFU og Kulturkurser.dk. Kulturkurser.dk’s advisory 
board kontaktes desangående. 
MW: Erhvervsph.d. på Kristeligt Dagblad eller Weekendavisen en mulighed. 

Udenlandske ph.d. studerende: p.t. en på religion. Der kan komme yderligere en gennem 
Islam-projektet under ledelse af Jakob Skovgaard Petersen. 
Bedre samarbejde med Det internationale Kontor ønskes 

Ad resultatmål 4: Brugerdreven innovation og eksternt samarbejde. 
Intet at tilføje til dokumentet. 

Ad resultatmål 5: Professorater. 
Målet nås allerede i 2009. 

Ad resultatmål 6: Kvinder i forskning 
Dekanen betaler for Marie Roesgaards kursusdeltagelse. 

Arbejdsgruppe nedsættes vedr. vejledning i kobling af udlandsophold og familieliv. Feltarbejde 
er en central del af ToRS aktiviteter. Forslag til medlem: Esther Fihl. 
MW: Skal også udarbejdes vejledning til indstationerede medarbejdere. 
Indsamling af erfaring. Socialisere ToRS medarbejdere til at tage godt imod nye ansatte. 
Arbejdsgruppe skal inkludere udenlandsk medarbejder. 
YN: generelt et problem med manglende sikkerhed i ansættelsen helt ned på ph.d. niveau. 

Ad resultatmål 7: Talentprogrammer. 
Skolarstipendier kan uddeles til nye kandidater der vil udarbejde en ph.d. ansøgning. 
Forskningsudvalget nedsætter et bedømmelsesudvalg. Et udkast til opslag udarbejdes. 
ST: Vigtigt at de er i tilknytning til et større forskningsprojekt. 
ERS: Kan være et problem for små fag der ikke pt. Har et større forskningsprojekt tilknyttet. 
Stipendierne kan være af 1 måneds varighed. Udbydes til efteråret og koordineres med ph.d. 
ansøgningsfristerne. 

Mødet afsluttet kl. 15.00 


