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I. Indledning

Denne institutkontrakt er indgået for perioden 2007 til og med 2008.
Resultatmålene i kontrakten er for en stor dels vedkommende en udmøntning af fakultetskontrakten
for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 2006-08 suppleret med hovedmål fra dekanatets
pejlemærker samt punkter fra strategien for Københavns Universitet frem til 2012.
Udkast til kontrakten har været drøftet i flere omgange på møder i fakultetets ledelsesteam samt på
dekanatets besøgsrunde på instituttet i marts 2007.
Kontraktens mål i afsnit II er opdelt i 3 hovedkategorier; A) forskning, B) uddannelse samt C)
formidling og vidensudveksling. De enkelte mål er nummereret fortløbende og sammenhængende
mål har samme nummer, (adskilt med forskellige bogstaver).
For de enkelte mål er der i kontrakten indsat individuelle tidsfrister for indfrielse af milepæle og for
den endelige opfyldelse af målene. Herudover vil der i løbet af perioden tre gange skulle gives en
samlet afrapportering af status for samtlige mål. Tidsplanen for disse afrapporteringer fremgår af
kontraktens afsnit III, der også indeholder et afsnit med underskrifter m.v.
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II. Resultatmål
A. FORSKNING
Resultatmål nr. 1: Publikationsrelaterede initiativer
Fakultetets mål
Der ønskes en styrkelse af publicering i internationale top-tidsskrifter med høj ranking/impact samt
styrkelse af publicering af monografier på de mest anerkendte internationale forlag. Som incitament
fordeler Fakultetet en andel (op til 10%) af basismidlerne ud fra publicering i internationale toptidsskrifter og monografier på de mest anerkendte internationale forlag, (jf. fakultetskontrakten for
2006-2008, resultatmål 1)
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet etablerer konkrete tiltag mhp. at:
- Øge graden af publiceringer i internationale top-tidsskrifter (Kategori A og B) ift. gennemsnit
2004-2006
- Øge antallet af publicerede monografier på de mest anerkendte internationale forlag ift.
gennemsnit 2004-2006
Tidsfrister
Juni 2007: Færdiggørelse af lister og optælling for perioden 2003-05
Inden 1. oktober 2007 indsender instituttet en oversigt over artikler i kategori A og B tidsskrifter på
de godkendte lister og monografier på de forlag, der indgår i fakultetets liste over anerkendte forlag
for 2006.
Inden 1. oktober 2007 indsendes en handlingsplan for, hvordan Økonomi vil opfylde målet.
Handlingsplanen beskriver påtænkte og allerede igangsatte tiltag samt en tidsplan for
implementeringen af de pågældende tiltag.
Inden 1. oktober 2008 indsender instituttet en oversigt over artikler i kategori A og B tidsskrifter på
de godkendte lister og monografier på de forlag, der indgår i fakultetets liste over anerkendte forlag
for 2007.
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Resultatmål nr. 2: Stjerneprogrammer
Fakultetets mål
Fakultetet indsender en række forslag til stjerneprogrammer på baggrund af en udvælgelsesproces
med international bedømmelse.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet indsender mindst et – gerne flere - forslag til stjerneprogrammer, der kan forventes at
opnå en positiv bedømmelse i den eksterne peer review. Det forudsættes, at programledelsen af det
pågældende program bliver lagt på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Tidsfrist
Fristen for indsendelse af konkrete forslag til fakultetet er den 1. juni 2007

Resultatmål nr. 3A: Exellence-områder
Fakultetets mål
Alle institutter på SAMF skal eksplicit identificere og understøtte ”forskningsexcellence områder”,
der har en stor international forskningstyngde. Alle institutter/fag skal sætte fokus på og
ressourcemæssigt prioritere mindst ét område, som forskningsmæssigt særligt kan profileres
internationalt.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet etablerer mindst et forskningsexellence-område, der følger de kriterier og gives den
organisatoriske og ressourcemæssige prioritering, som beskrives dekanatets notat om ”Forskningsexcellence områder/centre”. (Bilag 1 til nærværende kontrakt)
Tidsfrist
Instituttet dokumenterer inden 10. januar 2008, at man har etableret mindst et forskningsexellenceområde. Dokumentationen sker via de kriterier, der beskrives i dekanatets ovennævnte notat.

Resultatmål nr. 3B: Fokusområder
Fakultetets mål
Alle institutter på SAMF skal identificere og støtte opstarten af tematiserede ”fokus-områder” med
udgangspunkt i nye behov/muligheder i relation til såvel forskning, undervisning som
samfundskontakt (spirende kernefelter, ”ildsjæleområder” i relation til uddannelse og innovation og
tværgående satsningsområder).
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet udpeger mindst 2 særlige fokusområder efter de kriterier og den struktur for
implementering, der beskrives i dekanatets notat om ”særlige fokusområder”. (Bilag 2 til
nærværende kontrakt). Instituttet udpeger frem til udgangen af 2008 løbende nye særlige
fokusområder.
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Tidsfrist
De minimum 2 særlige fokusområder udpeges af instituttet inden 1. oktober 2007 og der sker en
løbende fortsat udpegning frem til udgangen af 2008.

Resultatmål nr. 4A: Forskningsgrupper
Fakultetets mål
Forskningsaktiviteter bør i videst mulig omfang organiseres i forskningsgrupper, bl.a. for at
understøtte øget ekstern finansiering.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet implementerer forskergrupper efter de retningslinier, der beskrives i dekanatets notat om
”forskningsgrupper”, (Bilag 3 til nærværende kontrakt)
Tidsfrist:
Implementeringen af forskergrupper sker inden 10. januar 2008. Forinden kan instituttet indgå i en
dialog med dekanatet om den specifikke struktur på området.

Resultatmål nr. 4B: Satsning på tværgående forskningsgrupper
Fakultetets mål
Fakultetet skal udvikle og understøtte tværfagligt samspil baseret på faglig kvalitet og
forskerengagement.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet deltager i nye KU tværgående projekter initieret at Take-off eller andre tværgående
initiativer.
Instituttet bidrager endvidere til en løbende opdateret oversigt på fakultetet over igangværende
tværgående projekter.
Tidsfrist
Deltagelsen i Take Off regi sker frem til ultimo juni 2007 (eller så længe disse aktiviteter løber)
Indsendelse af bidrag til en samlet fakultetsoversigt over deltagelse i tværgående
forskningsaktiviteter sker løbende i kontraktperioden, og første gang inden 1. oktober 2007
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Resultatmål nr. 5A: Ph.d.-studerende
Fakultetets mål
At øge ph.d.-optaget efter den centrale KU-plan under forudsætning af, at den fornødne finansiering
tilvejebringes fra centralt hold.
Udgangspunkt
ØI
OV: 2005 årsværksforbrug i alt – Regnskabstal
OV: 2006 årsværksforbrug i alt – Regnskabstal
OV: Årsværksforbrug gennemsnit 2005-2006:
OV: 2007: Nye ph.d.-stipendiemidler 100% finansiering - kr.
OV: 2007: Nye ph.d.-stipendiemidler 100% finansiering - 1 årsværk = ½ mill.
OV: 2007: Krav til Samlet Årsværksforbrug 2007 (genmsn 2005/06 + 07)

IFS

AI

SI

IFP

FAK I ALT

11,42
16,19
13,81

7,47
7,27
7,37

4,59
2,96
3,78

3,63
1,74
2,69

12,69
13,32
13,01

39,80
41,48
40,64

844.743
1,69
15,49

828.270
1,66
9,03

238.226
0,48
4,25

323.397
0,65
3,33

765.364
1,53
14,54

3.000.000
6,00
46,64

Mål for Økonomisk Institut
• Instituttet skal i 2007 og 2008 (og følgende år) fastlægge sit optag af ph.d.-studerende ud fra en
målsætning om, at antallet af internt finansierede ph.d.-studerende målt ved årsværk hvert år
mindst øges i et omfang svarende til den merfinansiering, der opnås via nye specifikke ph.d.midler med ph.d.-årsværksprisen sat til en halv mio. kroner.
Øgningen i ph.d.-årsværk skal foregå ud fra et udgangspunkt defineret ved gennemsnittet over
2005 og 2006 anført i tabellen ovenfor. For 2007 fremgår den relevante merfinansiering af Q12007, (også gengivet i tabellen ovenfor), mens det for 2008 vil fremgå af Budget 2008.
Specielt for 2007, men også for andre år, vil det kunne være svært via nyoptag eksakt at opfylde
den nævnte målsætning på årsværk i det enkelte år. Hvor målsætningen fraviges skal instituttet
kunne redegøre for, at optaget er fastlagt, så målsætningen om løft af antal årsværk opfyldes på
lidt længere sigt.
• Instituttet skal samtidig fastholde den nuværende bestand af eksternt finansierede ph.d.
• Endvidere fremlægger instituttet en handleplan for:
o Initiativer til kvalitetssikring af ph.d.-uddannelsen
o Øget international rekruttering/udveksling (pba. en opgørelse af udgangsniveauet for
2006)
o At kunne påbegynde ph.d.-uddannelsen før kandidateksamen (4+4 eller 3+5) som
supplement til 3+2+3
Tidsfrister
- Den skitserede øgning i ph.d.-bestanden skal ske i 2007 og 2008
- Instituttet indsender den beskrevne handlingsplan til fakultetet inden 1. oktober 2007.
- Implementering af handlingsplanen skal ske i løbet af 2007 og 2008
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Resultatmål nr. 5B: Ph.d-skole
Fakultetets mål
Oprettelse af en ph.d.-skole på SAMF
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet deltager i etablering af en ph.d.-skole på fakultetsniveau inden 1. oktober 2007 og i de
tilpasninger af de eksisterende ph.d.er strukturer, som dette vil indebære
Tidsfrist:
Inden 1. oktober 2007: Deltagelse i etableringen af en ph.d.-skole på fakultetsniveau

Resultatmål nr. 6A: Talent-programmer
Fakultetets mål
Som led i fakultetets kvalitetsudvikling satses særligt på talentpleje og –udvikling, understøttet af
en offensiv rekrutteringspolitik.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet udarbejder i løbet af 2007 en handleplan for talentpleje, med fokus på i øget omfang at
spotte nye talenter udefra og udvikle og nurse egne talenter.
Tidsfrist
Inden 10. januar 2008 indsendes en handleplan for talentpleje til dekanatet

Resultatmål nr. 6B: Kvinder i forskning
Fakultetets mål
SAMF-KU vil arbejde for en opfyldelse af målene i fakultetets aktuelle handlingsplan for
ligestilling (fra sept. 2005) samt understøtte målet om ansættelse af 5 % flere kvindelige professorer
eller lektorer.
Fakultetet vil gennemføre en målrettet coaching og supportering til kvindelige forskningstalenter
m.h.p. et akademisk karriereforløb.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet skal inden 1. oktober 2007 fremlægge en handlingsplan for nye konkrete initiativer, der
bidrager til opfyldelse af ovennævnte fakultetsmål. Handlingsplanen skal være i overensstemmelse
med fakultetets ”Handlingsplan for ligestilling”, september 2005, (vedlagt som Bilag 4 til denne
kontrakt)
Tidsfrist
Inden 1. oktober 2007 indsendes handlingsplan til dekanatet.
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Resultatmål nr. 6C: Internationalisering af medarbejderstaben
Fakultetets mål
Som led i den styrkede internationalisering på fakultetet øges fokus på udrejsemuligheder for egne
forskere samt international rekruttering af videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende,
herunder tilpasning til internationale rekrutteringsstandarder og metoder.

Mål for Økonomisk Institut
Instituttet skal beskrive et udgangsniveau for hhv. de ansatte forskeres udlandsophold for 2005 og
2006 samt for antallet af udenlandske forskere ansat ved instituttet i de tilsvarende perioder.
Oversigterne skal indeholde varighed af ophold/-ansættelser.
På baggrund af oversigterne fastlægger instituttet en handleplan for at:
- forbedre mulighederne for forskningsophold på udenlandske universiteter for instituttets forskere
- forbedre muligheder for at tiltrække dygtige udenlandske forskere til fast og tidsbegrænsede
stillinger
I udarbejdelsen af handlingsplanen tages højde for, at man fortsat kan sikre et højt niveau for
forskningsbaseret undervisning.
Tidsfrist
Oversigt og handlingsplan indsendes til dekanatet inden 1. oktober 2007
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Resultatmål nr. Nr. 7: Eksternt finansieret forskning
Fakultetets mål
En stadig øgning af de eksterne midler til forskning indgår som et vigtigt led i fakultets tilpasning til
øget markedsgørelse og konkurrence i universitetssektoren. Det er endvidere et særligt mål at øge
andelen af EU-midler.
Udgangspunkt
Indtægter til eksterne projekter

Økonomi

2003
2004
2005
kr.
kr.
kr.
19.457,507 13.123,718 19.888,252

2003-2005
kr.
52.469,477

%
38,65

Gn.snt.
Antal VIP
2003-05
kr.
prof+lektorer
17.489,826
38

Gn.snt. 200305
pr. VIP
455.820

Statskundskab

2.224,077

4.989,897

3.410,780

10.624,754

7,83

3.541,585

30

116.845

Antropologi

9.711,072

9.317,566 12.091,860

31.120,498

22,92

10.373,499

13

797.961

Sociologi

6.398,180

7.776,652

9.164,828

23.339,660

17,19

7.779,887

13

600.763

Psykologi

6.647,323

5.223,952

6.331,429

18.202,704

13,41

6.067,568

39

155.101

SamFak i alt
44.438,159 40.431,785 50.887,149 135.757,093 100,00
45.252,364
134
338.335
Kilde: Tallene i tabellen er de samme, der indgår ved den marginale omfordeling af basismidler i Budgetfordelingen på
SAMF. Opgørelsen af VIP: Det antal årsværk der er indberettet i forbindelse med Årsrapporten – dvs. årsværk i 2006.

Mål for Økonomisk Institut
A. Instituttet skal i såvel 2007 som 2008 arbejde for at bevare den høje eksterne finansiering med
udgangspunkt i gennemsnittet af de tre forudgående år, (2003-05 jf. tabellen ovenfor) og gerne øge
den eksterne finansiering.
B. Instituttet indsender inden 1. juli 2007 en handleplan for, hvordan man vil bidrage til fakultetets
mål om tiltrækning af flere EU-midler, herunder hvilke incitamenter og (administrativ) støtte man
vil benytte.
C. Inden 1. oktober 2007 udvikler og implementerer instituttet en kvalitetssikringsproces for
ansøgninger om ekstern finansiering (lokal peer review, interne tidsfrister eller andre instrumenter)
Tidsfrister
Inden 1. juli 2007: Indsendelse af handlingsplan for bidrag til mål om tiltrækning af øgede EUmidler
Inden 1. oktober 2007: Udvikling og implementering af intern kvalitetssikringsproces for
ansøgninger om ekstern finansiering
For året 2007 og året 2008: Årlig forøgelse af den eksterne finansiering ift. gennemsnittet 2003-05
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B. UDDANNELSE
Resultatmål 8A: Implementering af kvalitetssikringssystem
Fakultetets mål
At implementere det kvalitetssikringssystem på uddannelsesområdet, som KU opbygger og som
skal opnå en international anerkendt akkreditering inden udgangen af 2008.
Mål for Økonomisk Institut
At deltage aktivt i implementeringen af KU’s kvalitetssikringssystem på uddannelsesområdet.
(Uddybelse af mål og frister følger, når implementeringsplan m.v. er fastlagt).

Resultatmål nr. 8B: Forskningsbasering af uddannelserne
Fakultetets mål
Forskningsbaseret undervisning er et kernepunkt i SAMF’s undervisningsprofil og fakultet vil følge
den fastlagte KU-standard når denne foreligger.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet forpligtiger sig til at implementere den fastlagte KU-standard når denne foreligger.

Resultatmål nr. 9: Aftagerpanel og beskæftigelsestal
Fakultetsmål
Der nedsættes aftagerpaneler på fakultetets 5 fag samt et tværgående aftagerpanel på fakultetsniveau til rådgivning af dekanen.
Mål for Økonomisk Institut
- Instituttet nedsætter sit lokale aftagerpanel inden 15. maj 2007.
- Instituttet afholder første møde i det lokale aftagerpanel inden 1. juli 2007
- Instituttets aftagerpanel udarbejder bidrag til fakultetets årsrapport, første gang for 2007.
- Instituttet og dets aftagerrepræsentanter deltager aktivt i fakultets aftagerpanel
Til brug for aftagerpanelets arbejde indsamles beskæftigelsestal og andre arbejdsmarkedsrelevante
data i et samarbejde mellem fakultetssekretariatet og instituttet. Viser tallene særlige problemer for
instituttets kandidater - fx i form af negative udsving ift. fakultetsgennemsnittet for beskæftigelse skal instituttet – med inddragelse af sit lokale aftagerpanel – udarbejde en handlingsplan for,
hvordan man gennem studiet vil øge de studerendes beskæftigelsesegnethed yderligere.
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Tidsfrister
Inden 15. maj 2007: Nedsættelse af aftagerpanel
Inden 1. juli 2007: Indsamling af beskæftigelsestal og andre arbejdsmarkedsrelevante data i
samarbejde med fakultetssekretariatet
Inden 1. juli 2007: Afholdelse af 1. møde i aftagerpanel
Primo 2008: bidrag til fakultetets årsrapport

Resultatmål nr. 10: Strategi for studie- og erhvervsvejledning
Fakultetets mål:
I forlængelse af vedtagelsen af en KU-strategi for studie- og erhvervsvejledning vil
vejledningstiltag indgå som et centralt element i SAMF’s arbejde på uddannelsesområdet, herunder
ind- og udslusning.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet deltager i drøftelser af konkrete initiativer på fakultets- og/eller institutniveau i
studielederkredsen mhp. en institut/fakultetsstrategi for studie- og erhvervsvejledning inden
udgangen af 2007.
Tidsfrist
Løbende i 2007 i studielederregi

Resultatmål nr. 11: Studiemiljø og studenter-faciliteter
Fakultetets mål:
I forlængelse af KU-strategiens mål herom oprettes et studenterservicenter (SSC) på fakultetet med
fysisk samling af en række front office-opgaver på det studie- og eksamensadministrative område.
Den endelige plan for SSC-SAMF forventes at foreligge ved udgangen af 2007 og centret etableres
i takt med udrulningen af campusplanerne.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet bidrager aktivt til etableringen af et studenterservicecenter på fakultetet efter de
retningslinier, der er vedtaget i FLT den 8. marts 2007, (Bilag 5 til nærværende kontrakt)
Tidsfrister
Studenterservicecenter: i overensstemmelse med realiseringen af SSC-SAMF
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Resultatmål nr. 12: Øget mobilitet
Fakultetets mål
Fakultetets prioritering af international studenter-udveksling vil fortsætte i den kommende periode,
men vægten vil blive lagt på kvalitative indikatorer, da fakultetet i forvejen har et højt antal ind- og
udrejsende studerende. Dette vil ske gennem kvalitetstjek og udvikling af samarbejdsaftaler med de
mest velmeriterede universiteter verden over samt udvikling af et system til at sikre høje faglige og
sproglige kvalifikationer hos de indrejsende studerende.
Mål for Økonomisk Institut
• I dialog med fakultetssekretariatet kvalitetssikres det statistiske beredskab hvad angår
opdateret og fyldestgørende datamateriale vedrørende ind- og udrejsende studerende.
• Instituttet indsender inden 1. januar 2008 dokumentation for kvalitetstjek og udvikling af
eksisterende samarbejdsaftaler.
• Instituttet deltager i udvikling – evt. på fakultetsniveau - af et system for sikring af faglige
og sproglige kvalifikationer hos indrejsende studerende. Systemet skal være i funktion
senest 1. april 2008
Tidsfrister
Inden 1. oktober 2007: kvalitetssikring af det statistiske beredskab i samarbejde med
fakultetssekretariatet.
Inden 1. januar 2008: dokumentation for kvalitetstjek og udvikling af eksisterende
samarbejdsaftaler indsendes til dekanatet
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Resultatmål nr. 13: Frafald og gennemførelsestider
Fakultetets mål
Generelt at mindske frafald og forbedre gennemførselstiderne for alle fakultetets fag.
Specifikt at alle institutter lever op til det fastsatte mål på 5% bedre gennemførsel indenfor
kontraktperioden (og dokumenterer, hvis der er særlige årsager til, at dette ikke kan lade sig gøre).
Udgangspunkt:

Kilde: KU – Studieadministrationen – Der tages et generelt forbehold for tabellens tal, da de på tidspunktet for denne
institutkontrakts indgåelse er under revision. Det vil være de endelige tal, som vil blive lagt til grund for konkrete
beregninger af udvikling i frafald og gennemførselstider.

Mål for Økonomisk Institut
Instituttet analyserer de aktuelle tal for gennemførsel og frafald og fremkommer på den baggrund
(*)
med en handlingsplan for hurtigere gennemførsel og mindsket frafald, herunder konkrete ønsker
til aktivitetskrav. Handlingsplanen foreligger inden 1. oktober 2007 og forudsættes at gælde fra
studieåret 2007/2008.
Instituttet deltager endvidere i fakultetets drøftelse af problematikken i studielederregi, hvor der
udarbejdes et ide-katalog til gensidig inspiration. Ide-kataloget forventes at foreligge inden 1. juli
2007.
(*)

For gennemførsel gælder konkret, at instituttet skal leve op til målet i fakultetskontrakten om at
andelen af studerende på såvel bachelor- som kandidatuddannelsen, der gennemfører på normeret
tid samt på normeret tid + 1 år, øges med 5 pct. indenfor kontraktperioden.
Tidsfrister:
Inden 1. oktober 2007: Handlingsplan indsendes til dekanatet
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Resultatmål nr. 14A: Hele grader på engelsk
Fakultetets mål
I kontraktperioden at øge antallet af hele grader på engelsk med 2-3, inklusiv evt. 1 årige
masteruddannelser (efter- og videreuddannelsesforløb).
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet igangsætter BA-uddannelsen på engelsk pr. 1. februar 2008
Tidsfrist
Februar 2008: Igangsættelse af BA-uddannelsen på engelsk

Resultatmål nr. 14B: Tilbagevendende kurser på engelsk
Fakultetets mål
Det er målet at øge udbudet af tilbagevendende engelsksprogede kurser.
Udgangspunkt
Tilbagevendende kurser på engelsk:
Institut
Antal kurser 2006
12 (7 tilbagevendende)
Antropologi
16 (5 tilbagevendende)
Psykologi
26 (5 tilbagevendende)
Sociologi
20 (2 tilbagevendende)
Statskundskab
51 ( 51 tilbagevendende)
Økonomi
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet fastholder det høje antal af tilbagevendende kurser på engelsk fra 2006.
Tidsfrist
I kontraktperioden: Fastholdelse af antallet af tilbagevendende kurser på engelsk fra 2006.
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Resultatmål nr. 15A: Eliteuddannelser (COME)
Fakultetets mål
SAMF skal bidrage til udviklingen af særlige kandidatgrader på engelsk (Copenhagen Master of
Excellence, COME) Målet er, at der på fakultetet godkendes en eller flere COME-uddannelser i
kontraktperioden.
Mål for Økonomisk Institut
Udmøntning af målet til institutterne afventer konkret udspil fra KU centralt
Tidsfrist
Udgangen af 2007 for afklaring. Derefter evt. individuelle institutmål inden 1. juli 2008
Resultatmål nr. 15B: (Andre) Nye uddannelsesinitiativer
Fakultetets mål
Udvikling af nye uddannelsestilbud som et led i strategien for at konsolidere SAMF’s position på
”uddannelsesmarkedet”.
Mål for Økonomisk Institut
Der foretages en afklaring af udmøntningen af målet til institutterne i løbet af 2007.
Tidsfrist
Udgangen af 2007 for afklaring. Derefter evt. individuelle institutmål inden 1. juli 2008

Resultatmål nr. 16: Fokus på den gode undervisning/læring
Fakultetets mål
SAMF skal bidrage positivt til KU’s udvikling af undervisningen, der bl.a. støttes gennem
oprettelsen af en undervisnings-innovationspulje, undervisningspriser og via ansættelsespolitikken.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet udvikler en række nye undervisningsrettede tiltag, der indenfor kontraktperioden opnår
finansiering via KU’s pulje eller dekanatets evt. pulje.
Sideløbende sætter instituttet også fokus på undervisnings-kompetencer ved ansættelser.
Endelig deltager instituttet - sammen med fakultetet og de øvrige fag i studielederregi – i
afklaringen af et didaktisk center på SAMF.
Tidsfrist
Instituttet skitserer sine ideer til nye undervisningsrettede tiltag i en handlingsplan, der inden 1.
oktober 2007 indsendes til dekanatet.
Afklaringen af et didaktisk center på SAMF forventes at ske inden udgangen af 2007.
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Resultatmål nr. 17: Efter- og videre-uddannelse (EVU)
Fakultetets mål
SAMF-KU vil i kontraktperioden arbejde for at øge omsætningen på efter- og uddannelsesaktiviteter. Samtidig vil fakultetet i kontraktperioden undersøge mulighederne for bl.a. at udvikle en
incitaments- og support struktur, der kan tilskynde medarbejderne til at lægge deres EVU-aktiviteter
i KU-regi frem for i privat regi.
Udgangspunkt
Samlet EVU-deltagerbetaling på fakultetet 2006: 1,872 mio. kr.
Antal
deltagere Deltagerbetaling i alt i kr.
ÅR

2006
2006
2006
2006
2006

Fakultetsgennemsnit

FAG

Økonomi 1)
Statskundskab2)
Antropologi 3)
Psykologi
Sociologi 4)

64
51+35
53+7
148
0

127.925
193.700
947.500
603.000
0

358
2006

Fakultetet i alt

1.872.125

374.425 kr.

Noter:
1) Omfatter ikke ØI’s indtægter fra Summer School, der ligger i størrelsesordenen 2-300.000 kr.
2) Heraf 35AF aktiverede, (81.500 kr.)
3) Består primært af Master i Sundhedsantropologi, som Antropologi udbyder i samarbejde med Århus, (tegner sig
for 927.500 kr./53 deltagere).
4) Sociologi optræder i tabellerne med ”nul”, da de ifølge fakultetssekretariatets opgørelser ikke har indberettet
dokumenterede indtægter for EVU-aktiviteter indenfor de opgjorte kategorier; åben uddannelse,
tompladsordninger, Masteruddannelser.

Mål for Økonomisk Institut
- Instituttet skal udarbejde en handlingsplan for, hvordan man vil bidrage til fakultetsmålet om en
øgning af EVU-indtægterne i kontraktperioden med mindst 10% af fakultetsgennemsnittet (jf.
ovenstående tabel)) og kan indeholde andre tiltag end de ovenfor nævnte (fx ikke merit-givende
forelæsningsrækker, ”opfriskningskurser” etc.)
Handlingsplanen skal endvidere indeholde forslag til udviklingen af incitament-ordninger mhp. at få
underviserne til at lægge deres EVU-aktiviteter på SAMF og ikke i andre regi. Handlingsplanen
skal foreligge inden 1. oktober 2007. Handleplan og konkrete EVU- tiltag drøftes i instituttets
aftagerpanel.
Tidsfrister:
Inden 1. oktober 2007: Indsendelse af handlingsplan til dekanatet
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C: FORMIDLING OG VIDENSUDVEKSLING
Resultatmål nr. 18A: Synliggørelse af forskning, uddannelse og innovation
Fakultetets mål:
SAMF vil i kontraktperioden forsætte arbejdet med at synliggøre den samfundsvidenskabelige
forskning og dennes samfundsmæssige betydning. Som led heri udarbejdes en formidlingsstrategi
på fakultetsniveau.
Fakultetet vil endvidere forsøge at udvikle incitamenter, der kan understøtte fakultetets aktiviteter
vedr. formidling, vidensudveksling og samfundskontakt. (Herunder en formidlingspris).
Endelig indfører fakultetets enheder det nye CMS-system for hjemmesider i overensstemmelse med
den fastlagte ”udrulningsplan”.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet styrker formidlingsindsatsen og dokumentationen heraf og bidrager til drøftelse på
fakultetsniveau, hvordan dette bedst gøres ift. de centrale afrapporteringskrav.
På baggrund af en overordnet fakultetsstrategi udarbejder instituttet inden 1. april 2008 endvidere
konkrete handleplaner for formidling samt overvejer incitamenter til understøttelse af
formidlingsaktiviteterne.
Instituttet indfører det nye CMS-system for hjemmesider i overensstemmelse med den fastlagte
”udrulningsplan”.
Tidsfrist
- Konkret handleplan for formidling foreligger inden 1. april 2008
- CMS indføres i overensstemmelse med den udmeldte plan; For Økonomi: 3. bølge: 1. oktober
2007 til 31. december 2007.

Resultatmål nr. 18B: Online vidensbase
Fakultetets mål
Fakultetet forpligtiger sig til at implementere det elektroniske forskningsformidlings-system
CURIS.
Mål for Økonomisk Institut
Når CURIS kommer i drift: Instituttet sikrer at der sker den nødvendige registrering af
forskningsaktiviteter.
Tidsfrist
Følger af projektets officielle igangsættelse; forventes i løbet af foråret 2007
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Resultatmål nr. 19A: Kommercialisering
Fakultetets mål
Med udgangspunkt i en nærmere præcisering af begrebet ”samarbejdskontrakter” og dets omfang
vil SAMF-KU i kontraktperioden arbejde for at kunne bidrage til målet om flere
samarbejdskontrakter på KU.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet dokumenterer eksisterende og planlagte samarbejdsinitiativer med private og offentlige
virksomheder, organisationer etc. Bidraget skal være fakultetet i hænde inden 1. oktober 2007
Instituttet deltager i afdækningen af mulighederne for, at SAMF kan bidrage yderligere til KUmålet om flere samarbejdskontrakter, bl.a. via afholdelse af seminar(er) i samarbejde med Tech
Transenheden. Denne afdækning er færdiggjort senest 31. januar 2008
Tidsfrist
Dokumentation indsendes til dekanatet inden 1. oktober 2007

Resultatmål nr. 19B: Brugerdreven innovation
Fakultetets mål
At skabe en afklaring af mulighederne for brugerdrevne innovationsprojekter på fakultetet.
Afklaring af hvorvidt fakultetet vil udvikle og afprøve et brugerdreven innovationsprojekt sker
senest 1. oktober 2007.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet deltager i planlægning og afholdelse af seminar om ”brugerdreven
innovation”(Planlægningsgruppe nedsættes af fakultetssekretariatet)
Instituttet forpligtiger sig til at overveje mulighederne for igangsættelse af konkrete projekter. Dette
skal ske inden 1. oktober 2007
Tidsfrist
Inden 1. oktober 2007: Overvejelse af mulighederne for igangsættelse af konkrete projekter.
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Resultatmål nr. 19C: Kendskab til iværksætteri og innovation
Fakultetets mål
Det dokumenteres at mindst hver 3. af fakultets færdiguddannede kandidater i løbet af deres
studietid har stiftet bekendtskab med iværksætteri, innovation og erhvervslivet gennem kurser,
praktikophold, projekter eller erhvervsrelevant studiejob i private eller offentlige virksomheder,
institutioner eller organisationer.
Mål for Økonomisk Institut
For at få skabt et udgangsniveau dokumenterer instituttet sine aktiviteter inden for en række
definerede kategorier på baggrund af et skema udarbejdet af fakultetssekretariatet. Skemaet
udsendes i løbet af maj 2007 med tilbagemelding inden den 1. juli 2007.
Instituttet deltager desuden i det videre arbejde med udviklingen og brugen af
dokumentationsredskaber, der tages op i studielederkredsen. Dette arbejde afsluttes senest ved
udgangen af 2007.
Tidsfrister
- Indsendelse af skema inden 1. juli 2007
- Deltagelse i arbejde med udviklingen og brugen af dokumentationsredskaber i løbet af 2007

Resultatmål nr. 20: Erhvervsprofessor- eller lektorstillinger
Fakultetet mål
Der oprettes indenfor kontraktperioden 1 erhvervsprofessorat på det Samfundsvidenskabelige
Fakultet. Professoratet kan oprettes i samarbejde med privat eller offentlig virksomhed, institution
eller organisation.
Mål for Økonomisk Institut
Instituttet konkretiserer overfor dekanatet sine planer om indgåelse af et erhvervsprofessorat inden
den 1. juli 2007
Instituttet opretter inden udgangen af kontraktperioden et erhvervsprofessorat i samarbejde med –
og finansieret af - en privat eller offentlig virksomhed, organisation eller institution
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Resultatmål nr. 21: Øge dialogen med gymnasier og folkeskoler
Fakultetets mål
På baggrund af en kategorisering og optælling af de nuværende aktiviteter på området, arbejdes for
at øge disse i kontraktperioden.
Mål for Økonomisk Institut
For at få skabt et udgangsniveau dokumenterer instituttet indledningsvist sine aktiviteter inden for
en række definerede kategorier på baggrund af et skema udarbejdet af fakultetssekretariatet.
Skemaet udsendes i løbet af maj 2007 med tilbagemelding inden 1. juli 2007.
I kontraktperioden øger instituttet endvidere sine aktiviteter på området, herunder realisering af
allerede planlagte/igangsatte aktiviteter og nye dialogformer.
Tidsfrister
- Indsendelse af skema inden 1. juli 2007
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BILAGSLISTE:
Bilag 1: Dekanatets notat om ”Forskningsexellence områder/centre”
Bilag 2: Dekanatets notat om ”Særlige fokusområder”
Bilag 3: Dekanatets notat om ”Forskningsgrupper”
Bilag 4: ”Fakultetets handlingsplan for ligestilling”, september 2005
Bilag 5: Noter fra Det udvidede ledermøde den 8. marts 2007 samt notatet ”Etablering af
studenterservicecenter på SAMF/CSS”, dateret 1. marts 2007

