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1. Godkendelse af referat af møde i Akademisk Råd 17. marts 2010  

 
Referat blev godkendt uden bemærkninger  

2. Byggeri 

2.1. Nyt Universitetshospital og nyt SUND-SDU 
Akademisk Råd blev orienteret om status på byggeprojektet. Visionspapiret er 
netop nu til høring hos institutlederne. Byggesummen er uændret. Og dekanen 
oplyste at det er fakultetet der er budgetansvarlige for byggeriet. 

3. Akademiske afhandlinger  

j.nr. 612/100-17 
Akademisk Råd følger indstillingen af 4. maj 2010 fra Bedømmelsesudval-
get samt udtalelse af 12. maj 2010 fra Udvalget vedr. Akademiske Afhand-
linger vedr. indsendt afhandling med henblik på erhvervelse af den medicin-
ske doktorgrad. Afhandlingen afvises. 
Formand for bedømmelsesudvalget, deltog i dette punkt. 

Indsigelse, brev af 26-05-10 vedr. Ph.D. afhandling. 
Efter en grundig drøftelse besluttede Akademisk Råd efter indstilling fra 
dekanen undtagelsesvis og under hensyntagen til substansen i det videnska-
belige arbejde og vejledergruppens indsats at give 3 mdr.s ekstra tid til fær-
diggørelsen. Akademisk Råd ønsker at fremhæve at det drejer sig om en 
ekstraordinær undtagelse. 
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4. Forskeruddannelse 

5. Drøftelse af forskeruddannelsesprogrammer ved Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet ved Jakob Ousager 
Supplerende print af forslaget blev uddelt på mødet. 
Der orienteredes om forslag til fremtidig portefølje af forskeruddannel-
sesprogammer (FPer) ved SDU-SUND. Forslaget er udarbejdet af den af 
dekanen nedsatte “Arbejdsgruppe vedr. rammevilkår for forskeruddannel-
sesprogrammer”. Det foreslås, at FP-porteføljen omfatter 10 nærmere defi-
nerede, lokalt forankrede FP’er (jf bilag). De lokalt forankrede FPer kan 
samarbejde med FPer ved andre fakulteter gennem forskeruddannelsesnet-
værk, der kan ses som videreførelser af allerede etablerede nationale for-
skeruddannelsesprogrammer. Rammerne for de lokale FPer er beskrevet i 
“Aftalekoncept for forskeruddannelsesprogrammer ved SDU-SUND”, til-
trådt af fakultetets ledelse ved ledelsesgruppemøde januar 2010. Akade-
misk Råd var enig i de overordnede principper.  
 

6. Udnævnelse af æresdoktor 

6.1. Orientering ved dekanen 
Rektor har d. 31. maj modtaget en indstilling fra Akademisk Råd om ud-
pegning af æresdoktor. 
Den videre proces ligger nu hos rektor frem til selve årsfesten. Akademisk 
Råd foreslog at vi benytter os af lejligheden og arrangerer et fore-
drag/seminar med vores æresdoktor. Dekanen tilsluttede sig forslaget og der 
bliver arbejdet videre med denne idé. 

7. Budget 

7.1. Orientering ved dekanen 
Kort orientering fra dekanen om regerings økonomiske udspil og hvilke føl-
ger der forventes på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU. 
Besparelserne påvirker ikke umiddelbart NytSUND. 
Der forventes besparelser på det administrative område i sær i form af opti-
merede arbejdsgange. 
Af konkrete poster blandt besparelserne er et gebyr på 750 kr. på klagesa-
ger. 

 

8. Eventuelt. 
Studenterrepræsentanterne har besvaret henvendelsen vedr. Studenterbog-
handlen. 

 

Mødet slut kl. 10.40. Næste møde: 30-09-2010. 

Bilag til referat: 
Afbudsliste. 
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Opgørelse over godkendte udvalgssammensætninger fra Elisabeth Lohmann Ander-
sen. 

 

*** 
 
 
 
 
 

 


