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Dagsorden godkendt
Referat af 25. november 2008 godkendt. Proceduren vedr. godkendelse af referater blev drøftet. Referatet skal efter formandens godkendelse sendes ud til SU inden for en uge efter mødeafholdelse.
Der er derefter en uge til at komme med øvrige bemærkninger til
referatet, hvorefter det vurderes godkendt og lægges frem på hjemmesiden.
FHM orienterede om fristerne for aflevering, drøftelse og redigering af strategirapporterne. Formidlingsstrategirapporten er færdig
og afventer møde med fakultetet. Derefter skal de tre strategirapporter deles op, således at der er en samlet strategi for de tre områder uddannelse, forskning og formidling i ét dokument og en samlet rapportering for 2008 i et andet. Dette leder til Institutkontrakten, som skal indgås med fakultetet 1. maj 2009. Orienteringen ledte til en drøftelse af, hvordan formidling kan tænkes ind ift. afrapportering og optjening af point. MFN påpegede, at formidling må
opgraderes til at være på linie med forskning, og ikke som nu statusmæssigt være en fritidsbeskæftigelse, fordi det ikke registreres
kvantitativt. Hun efterspurgte retningslinier, der samtidig kan beskytte forskere, der formidler mere, end de forsker. FHM mente ikke, at et optællingssystem var relevant, idet påskønnelsen af forskernes formidlingsindsats vil fremgå under MUS. Problemet med
de såkaldte nul-forskere er heller ikke stort, og formidling må tænkes ind i en sammenhæng med undervisning og forskning, hvor de
to sidstnævnte er kerneaktiviteterne. BR indskød, at ministeriet
overvejer et pointsystem og understregede, at det er nødvendigt at
koble formidlingen med undervisningen rent praktisk og tidsmæssigt for størst mulig deltagelse (foredrag, workshops etc. lagt i forlængelse af forelæsninger). Hun opfordrede samtidigt til at vente til
kontrakten er skrevet mht. implementeringen af formidlingsaktiviteterne, da det også er nødvendigt at se på, hvilke ressourcer der er
til rådighed.
Det kvantificérbare ved formidling blev kort drøftet, hvor MFN påpegede, at kvantificering er en vedtaget konvention, og mente dermed at formidling lige så vel som forskning kan måles og vejes. På
formidlingsudvalgets hjemmeside ses en skitse til normsætning af
formidlingsaktiviteter.
APV, HUM21 og Grundprincipperne på arbejde danner baggrund
for den sidste selvvalgte strategirapport for INSS. Ud fra Grundprincipperne på arbejde blev det drøftet, hvilke principper der er relevante for INSS. Indtil nu har pkt. 2 Kvalificeret ledelse og 10 Rettidig information været i fokus, og der er sket meget på det felt. Der
var enighed om at fokusere på pkt. 3 Balance mellem arbejde og
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fritid, pkt. 7 Konkurrencedygtige vilkår og pkt. 9 Målrettet internationalisering. SU kan meget passende udarbejde en strategi for pkt.
3 og 7, hvorimod pkt. 9 kunne behandles i FU. BL pointerede, at
alle punkterne synes vigtige, men må konkretiseres for at have relevans. I forhold til internationaliseringen kunne man f.eks. tænke i
at sammenkoble det, man allerede har. Der mangler desuden en
procedure vedr. publikationer på engelsk: kan man få hjælp? Hvor
og hvordan?
Ad 5) Der skal afrapporteres til fakultetet vedr. kvaliteten af MUS. Årets
MUS bliver uddelegeret, således at FHM tager alle VIP’er (herunder også projektansatte etc.), studielederen alle DVIP’er, BR biblioteket og ph.d’erne og LJ TAP’er. JB påpegede, at det skal formaliseres med et særligt dokument, hvori der står, at samtalerne er uddelt efter behandling i SU.
Ad 6) INSS har opfyldt fakultetets krav om afholdelse af mindst ét stormøde pr. år. Der har været afholdt stormøde i efteråret 2008, som
nu er erstattet med en institutforsamling, hvoraf allerede én har været afholdt. Den næste bliver 15. april med fokus på institutkontrakten. Der var generelt en positiv stemning vedr. institutforsamlingen,
og FHM understregede, at alle er velkomne, samt at det ikke behøver at være de samme to DVIP’er, der deltager – repræsentationen
er det vigtigste. Der skal vælges en næstformand blandt SU’s Bside, og opgaven består i, at formanden og næstformanden holder
møde om dagsordenen inden hvert møde. B-siden i SU udpeger en
næstformand inden tilrettelæggelsen af det næste udvalgsmøde. Der
er i øvrigt tillidsmandsbeskyttelse af alle medlemmer i SU, men det
er medlemmets eget ansvar at meddele det til sin fagforening. Orientering fra FSU.
Ad 6a) Orientering om budget 2009 af LJ. Lønbudgettet udsendes sammen
med referatet. Der er brugt mange penge på kurser til ansatte. Budgettet har ikke tidligere været til godkendelse i SU, hvilket det
egentlig burde. Det vil ske for fremtiden. Generelt kan man sige, at
regnskabet for 2008 er positivt – der er blevet lappet mange huller
fra tidligere år. Produktionen af STÅ i forhold til de andre institutter på humaniora er ikke overvældende, hvilket får en betydning i
forhold til tildelingen af basismidler. Det blev her drøftet, hvordan
man kan øge produktionen af STÅ ved f.eks. oprettelse af KAtilvalg, der kunne trække flere studerende fra andre fag. Også på
forskningssiden er INSS underproducerende, og der har i 2008 ikke
været nogle store bevillinger. Der er til gengæld en god produktion
af ph.d.’er. FHM orienterede i samme åndedrag om hvilke stillinger, der er under besættelse.
Ad 7) Dette punkt blev behandlet under pkt. 6 (se ovenstående Ad 6).
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Ad 8)

KUA2-byggeriet er i gang, og man kan se modeller på nettet. JB
orienterede kort om møde i fakultetsbiblioteksudvalget vedr. indførelse af bibliotekssystemet PRIMO, som sker til forår/sommer
2009.

Bemærk: jvf. Ad 6) B-siden i SU udpeger en næstformand inden
tilrettelæggelsen af det næste udvalgsmøde.
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