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M Ø D E R E F E R A T  27. SEPTEMBER 2016 

Forum Aftagerpanel  

 

Møde afholdt Fredag d. 23. september 2016  

Sted ToRS, Lokale 10.4.05  

Referent Maria Munnecke  

 
Til stede 
Anna Leclercq Vrang, Dansk Industri; Claus Egeris, Måltids-
partnerselskabet; Jesper Schou, Billetkontoret; Lone Sandholdt 
Jacobsen, Viby Gymnasium; Maja Bødtcher-Hansen, Frederiksberg 
Gymnasium; Annika Hvithamar, ToRS; Maria Munnecke, ToRS. 

Dagsorden 
1. Velkommen til nye medlemmer 
2. Forårets økonomiske tilpasninger på ToRS 

a. Lukning af uddannelser: Tibetologi, Indologi, Sydøst-
asienstudier (Thai og Indonesisk) 
b. Tiltag iht. kommende økonomiske tilpasning, se pressemed-

delelse af 15. september  
3.       ToRS’ strategi for uddannelsesportefølje  

a. Sammenlægning af uddannelser 
           b. Graduate School 
4.       Nye gymnasierettede tilvalgsordninger (Russisk, Arabisk  
           og Japansk)  
5.       Evt.  
 

Bilag: Udkast til BA-tilvalgsordning i Russisk, Arabisk og Japansk samt 
følgeskrivelse med beskrivelser og baggrund for ændringerne.  

http://hum.ku.dk/faknyt/2016/september/humaniora-planlaegger-nye-besparelser/
http://hum.ku.dk/faknyt/2016/september/humaniora-planlaegger-nye-besparelser/


 

 

SIDE 2 AF 2  
Ad 1) Velkommen til nye medlemmer 
Annika bød velkommen til aftagerpanelets to nye medlemmer:   
Anna Leclercq Vrang, konsulent i DI i enheden Forskning, Uddannelse 
og Mangfoldighed og Maja Bødtcher-Hansen, rektor for Frederiksberg 
Gymnasium og tidligere leder af TEACH (Humanioras Universitets-
pædagogiske center). 
 
Ad 2) Forårets økonomiske tilpasninger på ToRS 

Foråret på ToRS har været turbulent og har været præget af 
nedskæringer på universitetsområdet. Humaniora skal frem mod 2019 
forbedre budgettet med 150 mio. kr.  Dette sker i to 
faser/tilpasningsrunder, hvoraf den første blev udrullet i foråret 2016. 
 
Her har ToRS både måttet nedjustere medarbejderantallet1, 
midlertidigt lukke for optag på en række bacheloruddannelser2 og 
lukke et antal sprog- og områdeuddannelser (Sydøstasienstudier: Thai 
og Indonesisk, Tibetologi og Indonesisk3).  
 

Som opdrag til den anden økonomiske sparerunde frem mod 2019, har 
KU fået udarbejdet en rapport, udarbejdet af analysefirmaet Struensee 
& co. omkring uddannelsesøkonomien for Humaniora, som indeholder 
forslag til en række besparelsesområder. På baggrund af disse forslag 
og drøftelser i organisationen foreligger nu en rammeplan for, hvilke 
områder Humaniora vil arbejde videre med for at komme i mål med de 
resterende 60 mio. kr.  
Ca. 10 mio. anslås at kunne findes ved øgede indtægter fra forskning og 
mindskning af frafald, ca. 20 mio. på uddannelsesområdet, ca. 20 mio. 
på indkøb og administration og ca. 10 mio. på mindre tilskud til Nordisk 

forskningsinstitut (NFI) og sammenlægning af dette og Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INNS).  
 
På uddannelsesområdet forventes besparelserne især at knytte an til en 
reducering i eksamensformer, mindre anvendelse af censur, og en 
nedtoning af valgfriheden i Humanioras uddannelser. 
 

                                                 
1
 ToRS har nedlagt 7 stillinger, afskediget 4 medarbejdere, varslet 2 stillinger reduceret til 

½ tid og nedlagt 3 D-VIP stillinger.  Herudover har 6 medarbejdere (hovedsageligt 

projektansatte) søgt frivillig fratrædelse. 
2
 Næsten halvdelen af ToRS’ bacheloruddannelser har lukket for optag i 2016 og nogle 

også i 2017: Balkanstudier (også 2017), Polsk (også 2017), Indianske sprog og kulturer, 

Eskimologi, Hebraisk, Tyrkisk, Sydøstasienstudier (Thai, Indonesisk), Indologi og 

Tibetologi. 
3
 Grækenlandsstudier blev indstillet til lukning sidste år. 



 

 

SIDE 3 AF 3 Aftagerpanelet drøftede herefter især censorinstitutionens formål og de 
konsekvenser, som kan følge af mindre censur.   
Det blev i forbindelse med lukning af små uddannelser påpeget, at om 
end uddannelserne er små, så er der tale om store sprogområder, hvor 
der er brug for at have et beredskab, samtidig med at der netop ikke 
skal uddannes et større antal kandidater. 
 
Ad 3) ToRS’ strategi for uddannelsesportefølje 
I kølvandet af de nye budgetmål - og som en del af ToRS’ strategi for at 

beskytte faglighederne - arbejdes hen imod a) sammenlægning af 
uddannelser b) øget samundervisning på tværs af uddannelser og c) en 
ny overordnet ramme for ToRS’ kandidatuddannelser; Graduate School. 
 
Pt. arbejdes på sammenlægning af hhv. de Mellemøstlige BA- og 
KAuddannelser (Arabisk, Hebraisk, Tyrkisk og Persisk) og de to KA-
uddannelser Religionshistorie og Religionssociologi til en samlet KA i 
Religionsvidenskab.  En § 19 ansøgning om sammenlægning uden 
prækvalifikation indsendes til styrelsen 1. oktober då.    
 

I sammenlægningen af Mellemøststudier BA og KA er de sproglige 
elementer opretholdt og de studerende vil skulle specialisere sig 
indenfor enten arabisk, hebraisk, tyrkisk eller persisk, hvor 
undervisningen i vid udstrækning forsat vil være opdelt.  Det er således 
en forudsætning for sammenlægningen, at småfagsbevillingerne 
(finanslovs- og rektorale) opretholdes.  
 
Samundervisning på tværs af specialiseringen har også til formål, under 
de nye vilkår, at sikre og styrke den forskningsbaserede undervisning 
indenfor forskellige forskningsområder, f.eks. litteratur, historie, 

religion og samfund, idet VIP-bemandingen på småfagsuddannelserne 
med sammenlægningerne får øget mulighed for at undervise bredere i 
deres teoretiske forskningsfelter. 
 
Foruden de ovennævnte sammenlægninger drøftes en række 
muligheder for yderligere sammenlægninger inden for Østeuropa-
studier, Asienstudier og oldtidsfagene.  Indtil videre er disse forslag dog 
udelukkende på idé-stadiet.  
 
Som opfølgning på sidste aftagerpanelmøde, hvor Graduate School 
indgik som punkt, blev følgende punkter opsummeret.  Graduate School 

sigter mod: 
 



 

 

SIDE 4 AF 4  At udvikle et socialt og intellektuelt miljø for alle ToRS-
studerende  

 At udvikle et koncept for minimum 8-timers ugentlig 
undervisning, som sikrer såvel fagspecialiseret undervisning 
som specialkurser for alle KA-studerende, herunder 

o Laboratorieundervisning, hvor de studerende inddrages i 
forsknings- og/eller entreprenør eller 
innovationsprojekter i samarbejde med erhvervslivet.  

 At videreudvikle karrierearrangementer, alumniarrangementer 

mv.  
 
Aftagerpanelet drøftede strategien for uddannelsesporteføljen og 
foreslog til instituttets overvejelse bl.a. følgende: 
 

 Fælles rustur for nye kandidatstuderende på Graduate School for 
at skabe et tilhørsforhold/identitet. 
 

 Eventuel inddragelse af fremmedsprogdidaktik i undervisningen 
i de sprogbaserede områdestudier gennem via små cases.  
 

 Om, og i så fald hvordan, oldtidsstudierne kan indgå i Oldtidsfag i 
gymnasiet, som pt. er rettet mod romersk og græsk antik, men 
som skal have ny lærerplan. 
 

 Om et laboratorie f.eks. kunne omhandle at udvikle et ”nyt 
oldtidsfag”, lærerplaner og undervisningsmateriale til gymnasiet 
(innovationsopgave). 

 
ToRS håber at kunne trække på aftagerpanelets ekspertise i dette 
arbejde.  

 
Ad. 4) Nye gymnasierettede tilvalgsordninger (Russisk, Arabisk og 
Japansk)  
Der er udarbejdet udkast til 3 nye bachelorstudieordninger alle 
indeholdende gymnasierettede profiler: Russisk, Arabisk og Japansk.  
De gymnasierettede mønstre er udarbejdet med henblik på opfyldelse 
af de faglige mindstekrav.  Fagelementerne i tilvalgsordningerne spejler 
elementer i de centrale fag på bachelorniveau.    
Udkast, begrundelse og beskrivelse for ændringerne var medsendt som 
bilag.   
 
Aftagerpanelet havde ikke ændringsønsker til studieordnings-
udkastene.  
 



 

 

SIDE 5 AF 5 I forhold til aftagerpanelets inddragelse i arbejdet med nye 
studieordninger, er det særligt relevant i forhold til nye og ændrede 
kompetenceprofiler (hvilket forventes at blive relevant frem mod 
september 2017, hvor ToRS skal indlevere nye 
kandidatstudieordninger for en række uddannelser). 
 
Det aftaltes, at udkastet til en ny studieordning for en sammenlagt 
kandidatuddannelse i religionsvidenskab sendes til Lone Sandholdt 
Jacobsen. 
   
 
Ad. 5) Eventuelt 
Maja Bødtcher-Hansen (M.B-H.) og Lone Sandholdt Jacobsen (L.S.J.) 
fremlagde hovedtrækkene i den ny reform, hvor alle 
ungdomsuddannelser samles under én bekendtgørelse.  Det tegner til at 
alle ungdomsuddannelserne bl.a. skal indlejre globalisering, ligestilling 
og innovation i fagene.  Almen studieforberedelse udgår og de 
tværfaglige elementer nedtones. 
Der skal udarbejdes nye læreplaner for fagene.   

 
Herefter skitserede M.B-H. og L.S.J. tre værdidebatter, der pt. fylder 
meget i mediebilledet om gymnasier: Alkohol og samfund, Religiøs 
praksis i gymnasieskolen, og kriterier for fordeling af elever i forhold til 
etnisk baggrund.   
 
Samtidig berørtes spørgsmålet om, hvilken didaktisk betydning det har, 
at modersmålstalende undervises i ”rigssprog” af ikke-
modermålstalende lærere i gymnasiet.  AH foreslog muligheden for en 
eventuel erfaringsudveksling/sparring på dette område, hvor ToRS har 
erfaringer fra sprogundervisningen på flere fag. 

 
 
Det aftaltes: 

- At afholde et temamøde om den nye gymnasiereform og dens 
betydning for brobygningsarbejdet til universitetet, med oplæg 
fra MB-H og LSJ  

- Mødet afholdes i marts/april 2017.  
 
 
 

 


