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Referat 

1. Velkommen 

 

2. Orientering  

PMC orienterede: 

 Stillingsbesættelser 

 Nyt lektoropslag med shortlistningsmulighed. Ansøgningsfrist medio august. 

 Økonomi: studietidsreduktion skal have fokus i de kommende år. Nogle mindre 

justeringer i fakultetets økonomimodel er på vej (”opsparings”model, reduktion i 

phd skolens budget og justering i model for tilskud) 

 Strategiske målsætninger for instituttet udmeldt fra fakultetet. Øget ekstern fi-

nansiering, international rekruttering, bidrag til business området. 

 

3. Undervisningskrav til post.doc.s og medfinansiering af post.doc.s 

 

PMC orienterede om baggrunden for forslaget. Notatet er holdt så overordnet og kort 

som muligt for at undgå forkerte signaler. 

 

Følgende kommentarer blev fremsat: 

 

Det vurderes problematisk hvis rene forsknings post.docs. skal til at undervise, idet 

det vil medføre en stor undervisningsbyrde.  

 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved om ordningen vil gøre det vanskeligere at rekrut-

tere de bedste. 

 

Omvendt kan det være positivt at det obligatoriske krav om undervisning betyder, at 

man arbejder sig hen imod lektorkvalificering, uanset om der er medfinansiering eller 

ej. Men samtidig lægger det mere pres på forskningen. 
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Det blev foreslået at politikken suppleres med guidelines til projektejere, således at de 

ifm. rekruttering af post.doc.s kan være mere opmærksomme på hensynet til under-

visning. 

 

4. Krav til lektorstillinger 

 

Dokumentet er ikke nyt, men har ikke tidligere har været ”offentligt”. Fremover vil 

det være tilgængeligt for ansøgerne, i form af et link i stillingsopslaget. Muligheden 

for shortlistning er ny, og kendskab hertil skal udbredes i blandt medarbejderne. 

 

Den underliggende præmis er, at det er publikationer i gode tidsskrifter samt bøger 

på gode forlag ”der tæller”, idet publikationskanalen er en af de bedste indikatorer på 

kvaliteten af indholdet. 

 

Det blev påpeget at en oplistning af afdelingerne ikke nødvendigvis fuldstændigt be-

skriver instituttets forskningsområder. 

 

Der blev efterspurgt en tydeliggørelse af at kvalitetsaspektet er det vigtigste, fremfor 

publikationssproget. 

 

Fokus på publikationslister kan favorisere phd afhandlinger der består af et sæt artik-

ler, fremfor en monografi. Det bør også vægtes, hvis en monografi publiceres på et 

godt universitetsforlag. 

 

Man ser ikke på omstændighederne som forskningsproduktionen er leveret under - 

har ansøgeren fx undervist meget. Men omvendt er undervisningens vægtning i vur-

deringen af ansøgeren fremhævet. 

 

Det kan være vanskeligt at afgøre progression fra phd’en. Formuleringen af kriteriet 

afhjælper ikke dette. 

 

Det blev påpeget at adjunktvejledere og projektejere med post.doc.s har et ansvar for 

at sikre, at der arbejdes henimod at adjunkter/post.doc.s opfyldelser de krav der be-

skrives i kriterierne. 
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