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Dimensionerings-
omstillingspuljen

I 2015 blev der, som følge af de økonomiske 
konsekvenser af dimensioneringen, oprettet en 
Dimensioneringsomstillingspulje, hvor Direktio-
nens Strategiske pulje indskød 25 millioner kro-
ner, og Det Humanistiske Fakultet investerede et 
tilsvarende beløb fra egen opsparing. 

Pengene skal anvendes til udviklingsprojekter, 
der kan understøtte både skabelsen af nye og 
styrke eksisterende aktiviteter på Humaniora i 
relation til den tilbageblevne uddannelsesporte-
følje. Der har i løbet af 2016 været behandlet an-
søgninger til Dimensioneringsomstillingspuljen.  

I de projektansøgninger, som er blevet imøde-
kommet, har der været lagt vægt på, at projekter-
ne er fremtidsrettede og bæredygtige.

Ligeledes har projekterne skullet 
placere sig indenfor et eller flere af 
nedenstående områder:  

•  Udvikling af nye efter-  og
videreuddannelsestiltag på områder, hvor vi 
har forskningskompetencer, og der kan 
identificeres et forretningsgrundlag

•  Projekter, der sigter mod udvikling af nye ud-
dannelsestiltag i samarbejde med (ikke-dimen-
sionerede) uddannelser på andre fakulteter og 
andre institutioner 

•  Projekter, der bidrager til forbedring af for 
eksempel gennemførsel, frafald, færdiggørelse, 
beskæftigelse eller andre strategiske mål

•  Projekter, der styrker kvaliteten i uddannelses-
miljøerne

•  Strukturændringer, der vil medføre eksplicitte 
forbedringer af forsknings- eller uddannelses-
samarbejdet eller administrative effektiviserin-
ger eller lettelser

•  Projekter, der forbedrer samarbejdet mellem 
uddannelser og aftagere

•  Projekter, der udvikler samfundsengagement 
(evt. som erstatning for dimensionerede ud-
dannelsesaktiviteter).

•  Styrkelse af indsatsen i forhold til hjemtagning 
af eksterne midler

•  Andre projekter med et særligt strategisk 
perspektiv eller som udvikler nye forretnings-
områder

•  Projekter, der understøtter SDU’s strategiar-
bejde i forhold til internationalisering eller 
talentudvikling

Nogle af projekterne har fokus på flere områder, 
nogle styrker allerede spirende tiltag, mens an-
dre skal bygges op over de næste tre til fire år. 

Herunder en oversigt over projekter og tiltag, 
der har fået bevilget støtte af Dimensionerings-
omstillingspuljen. 
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1. Beskæftigelse, omverden og nye markeder

PROJEKT: 
Styrkelse af alumne- og aftagernetværk på Mellemøststudier

Beskrivelse
På Mellemøststudier sættes yderligere fokus på beskæftigelse ved at styrke samarbejdet mellem uddan-
nelsen, alumnerne og aftagerne.
Over en 3-årig periode vil initiativet aktivere og udvide netværket omkring de ansatte, studerende, 
alumnerne og aftagerpanelet for at udveksle viden og skabe relationer til arbejdsmarkedet, herunder at 
skabe job- og praktikmuligheder, specialeskrivning i samarbejde med organisationer eller virksomheder, 
ligesom alternative muligheder for støtte til forskning afsøges.     
Initiativet består blandt andet af to årlige workshops, den ene et ”academic roundtable” den anden for 
alumner og studerende til gensidig inspiration. Der vil blive planlagt en årlig studietur som en del af 
studieforløbet, hvor et relevant firma eller organisation besøges. Der udarbejdes derudover også 
nyhedsbreve til både alumner og potentielle aftagere, ligesom der lanceres en side på Facebook drevet af 
alumnegruppen. 

Beløb og ansøgere
Professor Dietrich Jung, Institut for Historie.

Der er bevilget 280.000 kr.

Projektet løber 2017-2019.

PROJEKT: 
”Career Management Skills”

Beskrivelse
I samarbejde med SDU Erhverv udvides og videreudvikles forløbet ”Career Management Skills” (karri-
ereplanlægningsforløb), et tilbud til de studerende på Humanioras kandidatuddannelser, som er en del 
af enten de projektorienterede forløb eller karriereprofilfagene. I CMS forløbene arbejder de studerende 
målrettet med forståelsen af det akademiske jobmarked, kompetenceafklaring, karrierestrategi og job-
søgning. Via forløbene øges de studerendes forståelse af aftageres behov, af hvordan man kan skabe sig 
en karriere og mulighederne for at etablere og fastholde relevante erhvervskontakter

Beløb og ansøgere
Fakultetet.

Der er bevilget 1.661.000 kr. 

Projektet løber fra 2016 til og med 2019.
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PROJEKT: 
Employabilitetspuljen (lokal)

Beskrivelse
Med den lokale employabilitetspulje afsættes midler til lokale tiltag på studier, som styrker relationen 
mellem de studerende og aftagerne allerede under studiet. 

Puljen kan anvendes til uddannelsesudvikling med henblik på øget beskæftigelse og omverdensforstå-
else (eksempelvis bedre aftagerdialog, dimittendundersøgelser, virksomhedsrettede specialer, flere 
praktiksteder med mere).  

Beløb og ansøgere
Humaniora, SDU.

PROJEKT:  
Udvikling af masteruddannelser (IKV) i et samarbejde mellem Slagelse, 
Odense og Kolding 

Beskrivelse
Masteruddannelsen i International virksomhedskommunikation relanceres nu med en profil inden for 
organisation, kommunikation og ledelse. 

Uddannelsen bliver et samarbejde mellem Slagelse, Odense og Kolding for derved at styrke de regionale 
campusser, og vil være medvirkende til at opfylde et behov for efteruddannelse i regionerne, især region 
Sjælland. 

Uddannelsen bliver tilrettelagt som blended learning med både online- og fjernundervisning og lokale 
workshops. Erfaringer fra Slagelse med webbaseret undervisning inddrages i udviklingen af uddannel-
sen. 

Beløb og ansøgere
Lektor og studieleder Flemming Smedegaard og lektor Astrid Jensen, Institut for Sprog og Kommunika- 
tion og lektor Marianne W. Lundholt, Institut for Design og Kommunikation.

Der er bevilget 40.000 kr. til frikøb. 

Fakultetssekretariatet yder støtte til projektet ved at sørge for eventuelle markedsanalyser og afklaring af 
akkrediteringsspørgsmål.
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PROJEKT: 
Videreudvikling af medieuddannelsernes satsningsområder. 

Beskrivelse
Projektet vil særligt fokusere på at styrke kontakten til aftagerne af kandidater fra Medievidenskab, 
ligesom en planlagt ”Summer school” med fokus på manuskriptudvikling realiseres sommeren 2017.

Beløb og ansøgere
Lektor og studieleder Henning Pryds, lektor Heidi Philipsen og lektor Anette H. Grønning,  
Institut for Kulturvidenskaber.
Der bevilges 350.000 kr. til gennemførsel af ”Summer School” i 2017 og til intensiveret arbejde med 
aftagerne.

PROJEKT: 
Koordinator, Odense

Beskrivelse
På opfordring fra de faglige miljøer, er der ansat en koordinator. Det er Caroline Zoffmann Jessen, 
som skal understøtte arbejdet med: 
• Etableringen af tværgående forskningsnetværk i tæt samarbejde med institutterne
• Efter/-videreuddannelse
• Omverdenskoordination
• Employabilitet
• Aftagerpaneler

Caroline Zoffmann Jessen varetager desuden dimittendundersøgelsen på HUM, ligesom hun også er 
sekretær for ligestillingsudvalget.

Beløb og ansøgere
Fakultetssekretariatet.

PROJEKT: 
Efter-/videreuddannelses- og omverdenskoordinator, Kolding

Beskrivelse
På opfordring fra de faglige miljøer, er der ansat en Efter-/videreuddannelses- og omverdenskoordinator 
på Campus Kolding. Det er Michael Dickow Lund, som begyndte 1. november, og særligt skal fokusere 
på udvikling af tilbud om efter- og videreuddannelse.  

Beløb og ansøgere
Kolding, Institut for Design og Kommunikation. 
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2. Strategisk uddannelsesudvikling

PROJEKT:
Understøttelse af studiegrupper

Beskrivelse 
Fra efteråret 2016 styrkes studiegrupper på bacheloruddannelsens første år. Uddannelserne organiserer 
grupperne og dele af undervisningen tilrettelægges således, at den understøtter arbejdet i studiegrupper-
ne, eksempelvis fremlæggelser og gruppeafleveringer. Studiegrupperne understøttes af VIP-mentorer 
eller faglige tutorer.

Studiegrupper indføres på: 
Designkultur og økonomi, Designkultur, Filosofi, IVK Engelsk, IVK Tysk, IVK  Spansk og IVK med to 
fremmedsprog, Dansk, BA. Int., Religionsstudier, Historie, Professionsbachelor i engelsk og IT-baseret 
markedskommunikation, Engelsk, Amerikanske studier, Tysk, Litteraturvidenskab og Oldtidskundskab.

Beløb og ansøgere 
Der er bevilget 328.238 kr. i 2016 til frikøb af VIP-mentorer og løn til studenterhjælp. 

Der er sat midler af til at videreføre til og med 2020. 

PROJEKT:
Udvikling af elektroniske hjælpemidler til sprogundervisning ved klassiske 
studier

Beskrivelse 
Projektet omhandler undervisningsudvikling i græsk og latin på Klassiske studier. Der vil blive udviklet 
elektroniske selvrettende opgaver, som knyttes tæt an til eksisterende materiale, og som vil øge udbyttet 
af selvstudium. 
Undervisningsmaterialet vil også fungere som et vindue udadtil, og udarbejdes i tæt samarbejde med 
SDUUP. 

Beløb og ansøgere 
Professor mso Christian Høgel, Institut for Historie.

Der er bevilget 18.000 kr.
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PROJEKT:
Udvikling af digital øvelses- og quizplatform på Filosofi

Beskrivelse 
Projektet omhandler undervisningsudvikling i kurset Logik, hvor der udarbejdes quizzer, selvevalueren-
de tests med mere, som styrker de studerendes dybdelæring og forståelse. 

Beløb og ansøgere 
Lektor Cynthia M. Grund, Institut for Kulturvidenskaber.

Der er bevilget 75.000 kr.
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PROJEKT:
”Global War on Terror”
Samlæsning på kandidatuddannelser

Beskrivelse 
Kurset ”The Global War on Terror” er et interdisciplinært valgfag, der er designet til kandidatstuderende 
fra Amerikanske studier, Engelsk, Historie og Mellemøststudier. Kurset er også åbent for studerende fra 
andre uddannelser og fakulteter. Kurset drager nytte af de studerendes forskellige fagligheder, og fokuse-
rer på både historiske og aktuelle perspektiver på ”The Global War on Terror”. Det introducerer centrale 
begreber, geografier og magtrelationer, og sætter de studerende i stand til at analysere og diskutere kri-
gen mod terror og dens politiske konsekvenser i Mellemøsten, USA og Storbritannien.

Beløb og ansøgere 
Adjunkt Kasper Grotle Rasmussen, lektor Kirstine Sinclair og lektor Casper Sylvest,  Institut for Historie.

Der er bevilget 40.000 kr. til frikøb.

PROJEKT:
Datadrevet frafaldsminimering og øget studiekvalitet på HUM

Beskrivelse 
I projektet foretages der en systematisk undersøgelse over tre år af årsager til frafald og sammenhæn-
gen mellem frafald og studerendes oplevelser af undervisnings- og studiemiljø. Projektet baserer sig på 
international forskning, som viser, at en positiv oplevelse har stor betydning for både læringsudbytte og 
for fastholdelse af den enkelte studerende. Ved at levere solid statistisk viden om sammenhænge mellem 
frafald og undervisnings- og studiemiljø, samt om virkningen af forskellige undervisningsorganiseringer 
og tiltag, vil projektet supplere SDU’s frafaldtiltag. Samtidig vil det skabe et solidt, kontekstuelt forankret, 
grundlag for at udvikle kurser for undervisere og uddannelsesledere med henblik på eventuelle foran-
dringer i undervisningsmiljøet for at nedbringe frafald.

Projektet retter sig i en første fase mod de studier, som har stort frafald, det drejer sig om bachelorud-
dannelserne i Filosofi, Dansk, International virksomhedskommunikation med engelsk, kandidatuddan-
nelsen i Pædagogik og kandidatuddannelsen i Kultur og formidling. I en anden fase udvides det til at 
omfatte alle studier på Humaniora.  
Den ansættes en adjunkt i SDU CIFU regi, og projektet er et samarbejde mellem CIFU (ved Ane Qvor-
trup) og SDU Universitetspædagogik (ved Rie Troelsen). Der ydes også støtte til administrativ støtte og 
drift af projektets elementer.

Beløb og ansøgere 
Lektor Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber og kontorchef Rie Troelsen, SDUUP.

Der er bevilget 2.654.389 kr. til ansættelse af en adjunkt, samt administrativ støtte og drift af projektet.
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PROJEKT:
Underviser- og undervisningsudvikling

Beskrivelse 
Projektet er et samarbejde mellem Filosofisk Studienævn, Studienævn for Historie, Studienævn for Re-
ligionsstudier og SDU Universitetspædagogik og omhandler underviser- og undervisningsudvikling ved 
Filosofi, Historie og Religionsstudier. 9 undervisere, 3 fra hvert af de medvirkende studier, skal over en 
2-årig periode eksperimentere med nye undervisningsmetoder og studiestøttende aktiviteter som f.eks. 
brug af padlets og student response systems, flipped classroom, blogs og integreret udprøvning, under-
støttelse af de studerendes akademiske skrivning, samt undervisning uden studentercomputere. 
Underviserne kompetenceudvikles, så de kan tilrettelægge og gennemføre undervisning på nye måder. 
De forskellige tiltag evalueres og resultaterne formidles mhp. udbredelse af de gode erfaringer. Det lang-
sigtede mål med projektet er at finde metoder, der kan øge fastholdelse og gennemførelse på normeret 
tid. På den korte bane er det hensigten at identificere tiltag, der kan bidrage til øget studenteropmærk-
somhed i tilstedeværelsesundervisningen, større fremmøde og mere aktive og velforberedte studerende.

Beløb og ansøgere 
Lektor Caroline Schaffalitzky de Muckadell, Institut for Kulturvidenskaber, lektor Tim Jensen, lektor Jes-
per Majbom Madsen, Institut for Historie og specialkonsulent Inger-Marie F. Christensen, SDU Universi-
tetspædagogik.
Der bevilges 350.000 kr. til frikøb og kompetenceudvikling.

PROJEKT:
Studieappen – Digitalt design til udvikling og stilladsering af studiekompe-
tencer

Beskrivelse 
Udviklingen af den mobile webapplikation studieappen gør det muligt at skabe et allestedsnærværende 
læringsmiljø, der giver den studerende adgang til læringsressourcerne når som helst og hvor som helst. 

Studieappen er et interaktivt redskab, som kan hjælpe de studerende med at opøve studiekompetencer 
som eksempelvis overblik, fordybelse og projektstyring. Målet med appen er ligeledes, at den 
studerende tilegner sig både akademiske kompetencer, og at der sker en akademisk socialisering. 
Gode studiekompetencer er afgørende for studerendes succesfulde deltagelse i studiemiljøet og 
gennemførsel af uddannelse. 

Beløb og ansøgere 
Lektor Jens Jørgen Hansen (projektleder), lektor Margrethe Hansen Møller, lektor Nina Bonderup Dohn, 
lektor Rocio Chongtay, lektor Stig Børsen Hansen, Institut for Design og Kommunikation.

Der bevilges 1.665.200 kr. til undersøgelser, frikøb, udviklingen af prototyper, afprøvning og implemen-
tering af appen i SDU’s uddannelsesmiljøer.
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3: Etablering af strategiske netværk

PROJEKT:
PIPE – Professional Interaction and Practice

Beskrivelse 
Etableringen af forskningsenheden PIPE skal styrke samarbejdet og sammenhængen mellem 3 forsk-
ningsgrupper på IDK og ISK, og mellem 3 byer; Odense, Kolding og Sønderborg. 
Fokus i forskningsgruppen er PIPE – Professional Interaction and Practice, hvilket vil sige forskning om 
interaktion, professionel praksis og praksisviden. 
Der etableres fælles ”eksilophold” for forskere med ro til at skrive, diskutere og fremlægge inden for 
samme forskningsfelt, og ansættes en facilitator, som medvirker til at skabe, styrke og modne ideer til 
ansøgninger. 

Der vil blive afholdt aktiviteter for nationale og internationale forskningsnetværk og samarbejdspartnere 
ligesom relationen til den private og offentlige sektor styrkes via forskningen.

Beløb og ansøgere 
Professor Johs. Wagner, Institut for Design og Kommunikation og centerleder og professor mso Gitte 
Rasmussen, Institut for Sprog og Kommunikation. 

Der er bevilget 2.395.0000 kr. til Institut for Sprog og Kommunikation og Institut for Design og kommu-
nikation.

PROJEKT:
Velfærdshistorie

Beskrivelse 
Et lektorat i velfærdshistorie, som bliver tilknyttet Institut for Historie og Center for Velfærdsforskning.  
Ansættelsen vil styrke Institut for Histories bidrag til fakultets velfærdsforskning. Udover at bidrage til vi-
dereudviklingen af et stærkt og attraktivt forskningsmiljø, bliver fokus at støtte interdisciplinære samar-
bejder som f.eks. forskergruppen på IKV, på tværs af fakulteterne (som fx SDU 2020 projektet NICE 
welfare), samt Humanioras deltagelse i fyrtårnssatsningen om velfærdsinnovation. 

Beløb og ansøgere 
Centerleder og professor Klaus Petersen, Institut for Historie, professor Anne-Marie Mai og professor 
Peter Simonsen, Institut for Kulturvidenskaber. 

Der er bevilget et lektorat fra 2017 og tre år frem (herefter påhviler udgiften instituttet).
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PROJEKT:
Pragmo

Beskrivelse 
I projektet afdækkes problemer i kommunikationen mellem danske og tyskere i grænseregionen, og på 
den baggrund udvikles et webbaseret spil, som giver mulighed for at forbedre kommunikationskompe-
tencerne gennem computerspilslignende aktiviteter. Spildesign er et område, hvor der er stort potentiale i 
at forbinde humaniora og teknologi for bedst mulige resultater.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Design og Kommunikation, Campus Sønderborg og 
Fachhochschule Flensburg, og projektet involverer 39 partnere, herunder skoler, biblioteker, 
videregående uddannelser, jobcentre og firmaer på begge sider af grænsen. 

Projektet styrker den internationale dimension, og er outreach til offentligheden i regionen. Der er 
planer om fælles studieforløb, udvikling af efteruddannelse og fondsansøgninger på tværs af grænsen.  

Beløb og ansøgere 
Ansættelse af ph. d. (2017-2019 inkl.) ved Institut for Design og Kommunikation.

Der bevilges 648.000 kr. til projektet.

PROJEKT:
Tværgående forskningsnetværk 

Beskrivelse 
Humaniora vil etablere og understøtte en række tværgående forskningsnetværk inden for strategisk 
udvalgte områder: På fakultetet, med de øvrige fakulteter og med eksterne parter. Det tværgående kend-
skab til og samarbejde mellem affinitetsmæssige og komplementære forskningsområder skal styrkes 
således, at der opnås forskningsmæssig synergi. 

Områderne bliver valgt ud fra særlige forskningsmæssige styrkepositioner og markeds-og finansierings-
muligheder. 

Beløb og ansøgere 
Der er afsat 875.000 kr. årligt i perioden 2017 til og med 2020. 
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4: Akademisk skriftlighed

PROJEKT:
Forbedring af de studerendes akademiske og basale skriftlighed 

Beskrivelse 
Fra efteråret 2016 indføres et tiltag for at forbedre de humaniorastuderendes akademiske og basale 
skriftlighed. Tiltaget afprøves på bacheloruddannelserne i Designkultur og økonomi, Designkultur, Filo-
sofi, IVK Engelsk, IVK Tysk, IVK Spansk og IVK med to fremmedsprog, Dansk, Religionsstudier, Histo-
rie, Professionsbachelor i engelsk og IT-baseret markedskommunikation, Engelsk, Amerikanske studier 
og Oldtidskundskab.
Formålet med tiltaget er at sikre øget feedback på 1.semester-studerendes individuelle præstationer, 
herunder at tydeliggøre krav til akademisk skriftlighed, og dermed højne fagligheden hos de studerende 
og mindske frafald og studieforsinkelse.

De studerende får individuel feedback på deres akademiske og basale skriftlighed af VIP eller en ældre 
studerende, samt råd om deltagelse i understøttende kurser, hvis behov. 
Tiltaget er tænkt som første led i en bredere indsats, der i de kommende år skal skabe øget bevidsthed om 
betydningen af god skriftlighed og mere øvelse i skriftlighed for de studerende.
Tiltaget evalueres efter første forløb, hvorefter det videreudvikles og justeres. Den fremtidige udvikling af 
tiltaget forventes at kunne drage nytte af resultaterne fra det planlagte forskningsprojekt Akademisk 
skriftlighed i BA-uddannelserne. 

Beløb og ansøgere 
Frikøb af undervisere og aflønning af instruktorer svarende til 327.300 kr.

PROJEKT:
Akademisk skriftlighed i BA-uddannelserne

Beskrivelse 
Formålet med projektet er at styrke og forbedre den skriftlige og skrivedidaktiske praksis på de humani-
stiske bacheloruddannelser og derigennem bidrage til at løfte kvaliteten af de studerendes akademiske 
skriftlighed og understøtte socialiseringen af de studerende ind i en fagkultur og – tradition. 
Forskergruppen følger to interventioner i samarbejde med undervisere fra udvalgte discipliner, og ud-
vikler og afholder et eller flere skrivedidaktiske kurser for instruktorer. Endelig udvikles et forslag til et 
samlet skriveprogram for uddannelser på Humaniora.  

Beløb og ansøgere 
Professor Ellen Krogh, Institut for Kulturvidenskaber.

Der er bevilget 300.000 kr. til frikøb af professor Ellen Krogh, lektor Peter Hobel og adjunkt Anke Piekut.  
Projektet løber 2016 til og med 2018.  
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PROJEKT:
Ansættelse af post.doc. tilknyttet projektet om Akademisk skriftlighed 
i BA-uddannelserne

Beskrivelse 
Post. doc. vil gennemføre en forskningsmæssig undersøgelse af skrivning og skrivepraksis på Humaniora 
med henblik på at udarbejde en vidensbase. 

Beløb og ansøgere 
Ansættelse af post.doc. tilknyttet Institut for Kulturvidenskaber i 2017 til og med 2018. 
1.200.000 kr. 

5: Ekstern finansiering

PROJEKT:
HUM seed

Beskrivelse 
Satsningen HUM SEED videreføres. Formålet med HUM SEED er at gøde lovende projekter, så de kan 
modnes og dermed realiseres som eksternt finansierede forskningssatsninger.  

Beløb og ansøgere 
HUM SEED videreføres med 1.000.000 kr. årligt frem til og med 2020.

Humaniora, SDU.




