
Referat fra Aftagerpanelets årsmøde 6. sept. 2012  

Deltagere: Direktør Jesper Schou Billetkontoret A/S, Museumsinspektør Janne Laursen Dansk Jødisk 

Museum, Chefrådgiver Darriann Riber /UFT Udenrigsministeriet, General Manager (HR) Jan Ertmann 

Karlsen FL Schmidt, Institutleder Ingolf Thuesen, vice–institutleder Denise Gimpel, studieleder Morten 

Warmind, studienævnsformand Ulla Prien, lektor Marie Højlund Roesgaard, lektor Bent Nielsen, Bente 

Kristiansen (referent).  

Vedr. forskningen på ToRS 

Ingolf Thuesen bød velkommen og orienterede om forskning på ToRS.  Ingolf beskrev den tætte 

sammenknytning mellem forskning og undervisning: undervisningen varetages af aktive forskere, 

som inddrager forskningen i undervisningen. ToRS er særegent i den forstand, at der er vældig 

mange forskellige fagligheder: 20- 25 fagligheder, hvor et institut normalt kun tæller 4-5 

fagligheder. Det kan naturligvis gøre det vanskeligt at finde fællesnævnere i forskningen. ToRS har 

derfor et forskningsudvalg med 14 medlemmer, repræsenterende forskellige fagligheder.  Netop på 

grund af de mange disciplinært forskellige fag, kan ToRS optimere områdestudier, fx det 

forskningsmiljø inden for Asien-studier, som nu danner grundlag for den nye uddannelse i ”Det 

moderne Indien”. Asien er i det hele taget en stor KU-satsning, som er forankret på ToRS – og som 

de studerende søger til. – Småfagsbevillingen på KU, som sikrer bl.a. Korea-studier, gør det muligt 

at have den diversitet af fagligheder, som giver et godt grundlag for en satsning på Asien.  

Et andet vigtigt forskningsområde for ToRS er middelalderarkæologi i Mellemøsten, hvor spørgsmål 

om religion, sprog, identitet og kulturarv kommer i spil. Her er faktisk et grundlag for CSR, fordi 

man her opbygger en dybere forståelse af landet og dets kultur. 

Den aktuelle samfundsmæssige interesse for forskningsfelterne på ToRS viser sig også i mediernes 

udstrakte brug af forskere fra ToRS, bl.a. vedr. islam. – Og her pointerede Ingolf, at forskerne på 

ToRS har jævnlige ophold i de lande, de forsker i! 

På et spørgsmål om instituttets eksterne finansiering oplyste Ingolf, at omsætningen på ToRS er 

110 mio. kr., hvoraf ca. 50 er eksterne midler. (Andre institutter har en omsætning på 50-60 mio. 

kr.). 

 

Vedr. uddannelserne på ToRS 

Morten Warmind uddelte oversigter vedr. timetallene på BA-uddannelser. Det fremgår af 

oversigterne, at rektors ambition om 12 timers undervisning om ugen let opfyldes for nogle fag, og 

at der af pædagogiske årsager er mere undervisning på 1. år end på de følgende år. På småfagene 

kan timekravet på 12 timer kun løftes med ansættelse af yderligere 4-6 lektorer. I forhandlinger 

med rektor er det økonomisk overskuelige kompromis blevet tilførsel af et antal eksterne 

lektorater.  



På et spørgsmål vedr. Rigsrevisionens seneste rapport om universiteterne oplyste Morten, at 

Rigsrevisionen ville vide, hvorvidt taksameterløftet havde betydet flere undervisningstimer. Og det 

har det. På KA-uddannelserne er timetallet fordoblet over de seneste semestre.  

Der opstod en diskussion om sammenhængen mellem antal undervisningstimer og læringsudbytte. 

Dariann pegede på, at jo mere man beskæftiger sig med et område, jo klogere bliver man. Jesper 

bemærkede, at universitetsundervisning ikke skal ligne gymnasial undervisning. Hertil bemærkede 

Ingolf, at timetallet skal øges, men at det ikke skal være med enkeltstående forelæsninger, det skal 

være med øvelsestimer eller lignende, hvor de studerende arbejder aktivt med stoffet. – Morten 

oplyste, at ToRS øger STÅ-produktionen hvert år. 

Optaget på uddannelserne blev kort berørt: optaget er steget ca. 10% på de fleste uddannelser  – 

hvilket svarer meget fint til regeringens målsætning. I år er der en minimumskvotient på de fleste 

uddannelser. Den højeste er for Japan-studier hvor den i år lå på 8,4, stærkt efterfulgt af religion. 

Morten oplyste – med stor tilfredshed – at 70% af de optagne på ToRS’s studier er kommet ind på 

deres 1. prioritet. 

 

Vedr. kompetencer 

Morten orienterede om en forestående kandidatundersøgelse: Samtlige kandidater fra Det 

Humanistiske Fakultet, KU, vil modtage et spørgeskema vedr. forholdet mellem deres uddannelse 

og de kompetencer, de nu anvender eller savner i deres evt. erhvervsfunktion. Der spørges 

desuden om ansættelsesforhold samt kontaktoplysninger på ansættelsessteder. Derved opbygges 

en database over ansættelsessteder, som gør en mere systematisk og bred kontakt med aftagere 

mulig. Kandidater fra arabisk har indgået i en pilot-undersøgelse. Derudover har ToRS iværksat sin 

egen lille e-mail baserede rundspørge vedr. kandidaternes kompetencer til en række aftagere. Her 

fremhævede Morten et enkelt svar, som efterlyste bedre kompetencer vedr. feedback og nævnte, 

at det ville blive inddraget i forbindelse med kommende studieordningsændringer. 

Morten orienterede kort om status på akkrediteringer: Korea-studier og indologi er under 

genakkreditering, derudover er arabisk, persisk og tyrkisk under akkreditering netop nu. 

 

Herefter overgik mødet til Bent Nielsens forelæsning om traditionel kinesisk filosofi – og 

efterfølgende middag. 

 

 

 

 

  


