
Referat fra møde i ToRS aftagerpanel, onsdag d. 12. december kl. 9.30-11.00. 
  

Deltagere: Janne Laursen, Dansk Jødisk Museum, Darriann Riber /UFT Udenrigsministeriet, 

Morten Thomsen Højsgaard (Dansk Bibelselskab), studieleder Morten Warmind, Dorthe Rozalia 

Horup (AC-vejleder), lektor Claus Valling Pedersen, stud.mag. Caroline Von Domarus, Bente 

Kristiansen (referent).  

 

Afbud fra: 

Charlotte Rønhof (DI), Annemette Rahbæk Warburg (Kulturarvsstyrelsen), Jan Thrane 

(gymnasierektor), Jan Ertmann Karlsen (FL Schmidt), Jesper Schou (Billetkontoret) 

 

1. Dagsorden blev godkendt. 

  

2. En enkelt misvisende sætning skal slettes.  

 

3. Meddelelser: 

- ToRS Nyt 2 go – er en nyt nyhedsbrev til eksterne samarbejdspartnere. Det er en kortere udgave 

af ToRSNyt og derfor næsten omkostningsfrit at producere. Panelet udtrykte stor tilfredshed med at 

få det tilsendt – og bemærkede at nyhedsbrevet har en meget høj kvalitet. Det blev foreslået at der 

skal være et link på instituttets hjemmeside med mulighed for at ”tegne abonnement”. 

 

- Invitation til NyToRSkur – Morten Warmind annoncerede at Aftagerpanelet vil blive inviteret til 

ToRS’s nytårskur som i år vil finde sted i de nye lokaler på KUA. Datoen ligger ikke helt fast, 

måske 1. fredag i februar. 

   

- Strategisk udvalg på ToRS – Der er nu nedsat et nyt strategisk udvalg med såvel VIP- som TAP-

repræsentanter på ToRS med henblik på at opruste instituttets strategiske og langsigtede 

planlægning. 

 

- Lovforslag om nyt akkrediteringssystem – et nyt lovforslag, som vil ændre den nuværende 

akkreditering af hver enkelt uddannelse til akkreditering af institutioner, har været til høring. 

Morten Warmind bemærkede at der er nogle uklarheder i lovforslaget som KU har gjort 

opmærksom på i sit høringssvar, bl.a. at det ifølge forslaget skal være muligt at kræve akkreditering 

af enkelte uddannelser. Lovforslaget får næppe betydning i forhold til aftagerpanelet. 

 

- Praktikanter på ToRS til analyse af arbejdsmarkedsbehov i forhold til humanistiske 

kompetencer (jf. beslutning ved marts-mødet). – I forlængelse af panelets forslag ved mødet i 

marts er der nu udformet et opslag hvor der søges to samfundsvidenskabelige praktikanter. Opslaget 

blev uddelt, og det blev bemærket at det så spændende ud og vil udgøre et særdeles relevant 

forarbejde i forhold til evt. nye uddannelser. 

 

Ny prodekan for omverdensrelationer. Morten Warmind orienterede om at det tidligere 

konstituerede dekanat nu er fast: Ulf Hedetoft som dekan, Jens Erik Mogensen som prodekan for 

udannelse og en ny prodekan for omverdensrelationer, Julie Sommerlund.  

 

4. Projekt om praktik i det private –  

Lektor Claus Valling Pedersen, stud.mag. Caroline Von Domarus og AC-vejleder Dorthe Horvarth 

orienterede om hvordan de arbejder på at etablere flere praktikpladser for ToRS-studerende og 



derigennem etablerer flere netværk med relevans for ToRS-kandidater. Baggrunden er erfaringer 

med hvor stor betydning netværk har for etablering af både praktikpladser og stillinger. Studerende 

vælger ofte praktikpladser i NGO’er eller inden for det offentlige, men der er flere jobmuligheder i 

små og mellemstore virksomheder. Derfor har man i samarbejde med Kubulus udarbejdet en liste 

over 60 relevante virksomheder, hvoraf der nu er rettet henvendelse om oprettelse af praktikplads til 

knapt halvdelen. Desuden har man i samarbejde med andre karrierevejledere og Jobindex 

udarbejdet et skema der forsøger at sætte jobtitler og kompetencer i forhold til hinanden. Claus 

Pedersen vil holde et orienteringsmøde for underviserne; de studerende bliver orienteret via 

StudNyt, 10-15 studerende har meldt deres interesse for praktik i netop disse virksomheder. 

 

Panelet roste initiativet. Janne Laursen bemærkede at det var gode konkrete skridt. Dariann Riber 

kaldte det et fantastisk godt arbejde og en god hjælp til de studerende at få formuleret egne 

kompetencer. Hun gjorde samtidig opmærksom på, at de generelle akademiske kompetencer også 

skal tænkes med. Og at det er vigtigt i fremtidige henvendelser til virksomhederne at starte med at 

gøre opmærksom på hvad der er i det for dem. Desuden nævnte Dariann Riber, at det er vigtigt at de 

studerende også lærer noget om netværksarbejde, man kan evt. koble det til det at starte egen 

virksomhed (som man fx gør det på Science). Dariann Riber lovede i øvrigt at tjekke via 

Eksportrådet hvilke virksomheder der har særligt fokus på de områder som ToRS arbejder med. – 

Og Morten Warmind spurgte om udenrigsministeren har en tolk der kan flydende kinesisk og 

flydende dansk med på ture til Kina – her kunne ligge en mulighed for praktikplads! 

 

5. Forslag om udvidelse af panelet 
Panelet var enigt i at det er en god ide at udvide panelet. Morten Thomsen Højsgård pegede på at 

det er vigtigt at finde personer som har personlig interesse i panelets arbejde i forhold til 

universitetet. Og det påpeget at nye medlemmer skal inviteres med klare meldinger om 

ambitionsniveauet i panelet er. Flere forslag kom frem, bl.a. forlaget Lindhardt og Ringhoff, 

Designskolen, flere små og mellemstore virksomheder, Forsvaret, fødevaresektoren fx Arla, medier 

fx Berlingske og Børsen (medier som har en bred arbejdsmarkedsinteresse), AP Møllers HR-

afdeling, Folkekirkens nødhjælp. 

 

6. Forslag om workshop for aftagere og undervisere vedr. kompetencer 

Det blev forklaret at ideen med en sådan workshop er at bringe undervisere og aftager i tættere 

kontakt med henblik på at kunne inddrage flere aftager-relevante problemstillinger i 

undervisningen. Workshoppen vil kunne blive faciliteret af Katalyst som netop har mange 

erfaringer med koblingen mellem erhvervsliv og universitetsundervisning. Workshoppen kunne fx 

handle om casebaseret undervisning. Caroline pointerede at det lige præcis er hvad der er brug for i 

undervisningen. Panelet udtrykte lidt bekymring for hvordan cases kan identificeres og afgrænses, 

men var grundlæggende positive over for at gå videre med ideen. 

 

7. Forslag om gentagelse af karriere-arrangement (efterår 2013) 

Sidste karriere-arrangement fandt sted i marts 2010 og var en stor succes. Panelet vil gerne deltage i 

et nyt arrangement. Det blev aftalt at det skal finde sted efter 1. oktober 2013. Datoen vil dog snart 

blive fastlagt. 

 

8. Evt. 

Intet til evt. 


