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Dagsorden:
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
Ad 2)

Godkendelse af referat af møde den 16.06.2011 i SU (bilag)
Referatet blev godkendt

Ad 3)

Forberedelse af Vilvorde-seminar (bilag eftersendes)
Der kommer oplysninger om i INSS-nyt i denne uge. Der vil være
4 hovedtemaer:
Arbejde i 37 timer
Roller og kompetencer
IT bl.a. administrative systemer
Forskning og undervisning
Og til sidst diskussion: Hvad gør vi så ved det
De inviterede til seminaret er VIP og TAP personalet. På dag 2 vil
der yderligere blive inviteret 15 eksterne lektorer, 5 postdoc'er, 5
adjunkter, 5 ph.d.-stipendiater og nogle studerende fra listen over
studenterkontakter.
RR vil meget gerne have, at undervisningspuklen bliver diskuteret
på seminaret. Det ville være oplagt under tema 1.
BR gjorde klart, at det er meget vigtigt at få de studerende med i
planen Arbejde i 37 timer og opfordrer Studienævnet til at holde et
større møde med de studerende i efteråret.

Ad 4)

Indledende drøftelse af bemandingsplan for adjunkter og lektorer (deadline: december 2011)
Bilag blev uddelt.
Det er ikke en plan der erstatter den nuværende professor- eller adjunktplan. Det er fakultetet der har bedt om en oversigt over hvor
og hvor mange adjunkt- og lektorstillinger der skal udvides med.
Et par små rettelser til listen: HB, FHM og IB skal føres på. Ved
John Tøndering skal der stå adjunktur i fonetik.
Årsagen til, at der bliver opslået 2 lektorater i lingvistik, er at efter
Michael Fortescues fratrædelse bliver professoratet genopslået som
professorat i kommunikation, mens lingvistik får et lektorat.
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Ad 5)

Drøftelse af: Strategi for Arbejdspladsen (bilag eftersendes)
Punktet udgår.

Ad 6)

KU's erhvervsstrategi, liste over erhvervskontakter (bilag)
Instituttet vil sende sin egen liste over kontaktpersoner, hvis SU har
andre kontaktpersoner til listen er de velkommen med forslagene.

Ad 7)

Indstilling af eksterne kandidater til KU's bestyrelse (bilag)
3 eksterne medlemmer og 4 interne stopper pr. 31.12.2011.
FHM vil gerne have forslag til eksterne kandidater og det skal være
en person der ikke sidder i andre universitetsbestyrelser.
Forslag sendes pr. mail til FHM.

Ad 8)

Ordning for seniorvipper (vipper)
Praksis på INSS er, at man kan få seniorstatus, med adgang til kontor, IT, bøger og kopiering, hvis man har haft en forskningsstilling i
længere tid på instituttet. Eksterne lektorer kan derfor ikke få seniorstatus.

Ad 9)

Orientering:
a)Fakultetets nye direktion, administrative omlægning, herunder strategienhed, studieadministration, FSU samt forskningsudvalg
Den nye direktion består af dekanen, prodekanen og institutlederne. De administrative omlægninger er ved at blive gennemgået,
herunder kommunikationsafdelingen, studieadministrationen og
økonomicentret.
FSU (A-siden) består nu af, dekan Ulf Hedetoft, prodekan Jens
Erik Mogensen, HR- og Personalechef Hanne Møller, institutleder
Finn Hauberg Mortensen og institutleder Ingolf Thuesen.
b) Direktør for HumFak
I løbet af september tiltræder Kristian Boye Petersen fra Rektorsekretariatet en stilling som konstitueret stabschef i Fakultetsservice.
Stillingen som fakultetsdirektør vil blive slået op til besættelse i
foråret.
c) Økonomi 2011
Bilag blev uddelt.
LJ kunne oplyse, at regnskabet ser godt ud indtil videre. Prognosen
er bedre end det budgetterede.
Vi fastholder dog stadig den stramme kurs.

SIDE 3 AF 6

SIDE 4 AF 6

RR ville gerne have oplyst hvilket over-/underskud vi går ud med.
LJ oplyste, at vi har et merforbrug på 2,2 mill. i forhold til det 1.
budget.
Underskud bliver ikke overført til næste år, tavlen bliver renset ved
det nye år.
Det går relativt godt for fakultetet lige nu, vi undgår en ny fyringsrunde da det hele foregik i januar.
d) Økocenter 2011 (bilag)
Etableringen af centret vil ske ca. 15. november 2011.
Centret kommer til at bestå af 3 faglige arbejdsgrupper:
Ekstern virksomhed
Ordinær virksomhed
Kreditor, debitor og rejseafregning
På hvert institut skal der være en kontaktperson til centret.
e) FSU-møde 19. august 2011
Referatet er vedlagt som bilag.
f) Dialogmøde om fremtidige besparelser på KUadministration (bilag)
Der er et sparekrav fra ministeriet til KU på 85 mill.
Resultatet af mødet står i bilaget.
g) Opslag af professorater, 2011 som led i professoratsplan (bilag)
2 professorater i nordisk litteratur og kommunikation vil blive slået
op til besættelse 1. august 2012.
h) iPads og arbejdsmiljø (håndlister m.v.) (bilag)
Arbejdsmiljø: Ifølge Søren Höffner er problemet med håndskinnerne (rækværket på etagerne) kommet på højeste niveau, så det vil
snart blive løst.
iPads: Instituttet får 15 iPads af fakultetet som vil blive demonstreret på seminaret på Vilvorde.

Til januar skal opgaverne til de skriftlige eksamener afleveres elektronisk, derfor skal der laves oversigt over hvem der skal have en
iPad og have undervisning.
En gruppe bestående bl.a. af FHM, HB skal lave denne procesplan.
1. møde skal holdes inden seminaret på Vilvorde.
i) CEMES-stilling (bilag)
Der er mulighed for at få ansat en adjunkt. CEMES betaler 2 år og
3 måneder, mens de resterede 9 måneder betales af HUMFAK og
instituttet.
j) Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi
Regeringen sender en kraftig henstilling til universiteterne om, at
eksamensopgaverne senest fra 2013 skal kunne afleveres digitalt.
Det sker i form af regeringens, KL´s og Regionernes udspil om
"DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD: Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015" (august 2011).
k) Rapportering på KU's strategiske handleplan (3 bilag)
LJ har rapporteret om samarbejdet mellem INSS og UCC og IVA.
l) Curis 2010
Der er registreret færre publikationer i 2010 end i 2009 på alle institutterne, men vi ligger som nr. 2 på fakultetet.
Publikationerne fra ph.d.-stipendiaterne er taget ud af listen og bliver registreret et andet sted.
m) Kubis-aftalen (bilag)
Et par af punkerne i aftalen er:
Der skal ske en implementering af fælles fagsider med Det Kongelige Bibliotek.
Alephregistrering af udlån fra Lingvistisk Samling (INSS).
Det er besluttet at bøgerne fra norsk, svensk, finsk, lingvistik og
kønsforskning skal kunne udlånes, derfor skal disse bøger forsynes
med en chip.
n) Ph.d.-pligttimer
HB har lavet et skema til ph.d.-stipendiaterne så de i fællesskab
med deres vejleder kan planlægge, hvor deres pligttimer skal ligge.
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På den måde har studielederen en oversigt over, hvornår han kan bruge
deres arbejdskraft.
o) Aktuel akkreditering
Der er 3 uddannelser (Lingvistik, Indoeuropæisk, Sprogpsykologi) der skal
akkrediteres i år. Det er en proces der kræver meget planlægning og arbejde.
Ad 10) Ansøgning om støtte fra SCK?
JL anbefalede, at se på CSKs hjemmeside, de støtter ikke forskningsprojekter men bl.a. udviklingsprojekter, miljø- og trivselsprojekter.
Ad 11) Eventuelt
Den 20.09.2011 vil PD foretage et arbejdsmiljøtjek. Skema vil blive sendt
ud. Der vil kigget på om der er rod på gulvet, reoler der ikke hænger på vægen og om der er kogekedler og kaffemaskiner på kontorerne.
Der vil også snart komme en evakueringsøvelse, så alle bedes orientere sig
ved at læse/studere de ophængte Evakuerings ophæng.
LJ oplyste, at hun skulle til en konference om tidsbegrænsede ansættelser.

