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Mødetype: Akademisk Råd 

Deltagere:  
VIP: Kaare Christensen (formand), Steffen Husby, Ivan Brandslund, Jens Troelsen, 

Tine Tjørnhøj-Thomsen 

TAP: dekan Ole Skøtt, Merete Munk, Birgitte Damby Sørensen, Lene B. Andersen 

Studenter repræsentanter: Thomas Cardel, Nicolas Jones Pedersen, Jeanette Poulsen 

Tilforordnet: Torben Durck Johansen, Jakob Ousager deltog på vegne af TDJ 

Referent: Anne-Marie C. Poulsen 

Gæst: Helle Normann Petersen (HNP) 

Afbud: Tine Tjørnhøj-Thomsen, Merete Munk, Jeanette Poulsen, Torben Durck 

Johansen  

Fraværende: Thomas Cardel 

 

I. Godkendelse af referat fra mødet d. 19. 09. 2013. 

Godkendt 

II. Procedure for æresdoktorer – dekan 

Akademisk Råds rolle i den nye procedure for udnævnelse af æresdoktorer blev kort 

gennemgået. Proceduren er til behandling på det kommende direktionsmøde, kun få 

ændringer i forhold til tidligere. Dekanen skal indstille forslaget d. 17. marts til 

rektor, derfor skal der være en skriftlig sagsbehandling i Akademisk Råd, da der 

først lige er indkaldt motiverede forslag til æresdoktor hos institutlederne. Arbejdet 

med bedømmelsesudvalget bestyres af Elisabeth Lohmann, praktisk sagsgang af 

AMCP. 

 

III. Oplæg til ændring af sagsgangen for Doktor disputatser – HNP 

Den hidtidige sagsgang blev omdelt med de foreslåede ændringer indsat og 

markeret med gult.  

Ændringerne blev drøftet, og ændringerne blev godkendt, bortset fra ønsket om en 

nedsat frist for bedømmelsesudvalgets arbejde, her skal de seks måneder fastholdes. 

Websitet for disputatser skal opdateres og forbedres, der var også et ønske om at 

sitet har informationer af særlig betydning for doktorer. 

Desuden var der i ændringsforslaget en blå markering angående udsendelse af 40 

trykte afhandlinger, hvor rådet blev bedt om at tage stilling til nødvendigheden 

heraf. Rådet antog at det stadig vil være af værdi at udsende til bibliotekerne, men 

udsendelse til pressen formentlig bedre i elektronisk format. 

Den reviderede sagsgang udsendes til rådet af HNP. 
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IV. Samarbejde og arbejdsdeling mellem Akademisk Råd og UVA – KC/dekan 

UVA – Udvalget Vedrørende Akademisk Afhandlinger er et udvalg der er nedsat af 

Akademisk Råd, og skal bistå rådet og dekanen med bedømmelsesarbejdet af 

afhandlingerne. Udvalget har fået en ny formand som er professor Boye L. Jensen. 

Et nyt kommissorium er under udarbejdelse, Akademisk Råd vil gerne inddrages i 

dette arbejde. AR finder det ønskværdigt at formanden for UVA 1 gang årligt 

deltager i et Akademisk Rådsmøde og præsenterer problemstillinger fra det 

forgangne år og hvordan de er blevet håndteret. AR ønsker at få statistik og 

oversigter over PhD afhandlinger. Akademisk Råd/formanden skriver et brev til 

UVA med ønske om at komme med i udarbejdelsen af det nye kommissorium. 

 

V. Strategidrøftelser med institutterne - KC 

Alle institutter på nær Psykologi har givet præsentationer af deres strategi for 

Akademisk Råd. Psykologi er sat på dagsorden til mødet i april.  

Rådet er fortsat interesseret i at følge institutternes strategier i en ny runde. Der 

udarbejdes en rækkefølgeliste, og de to første indkaldes til 3. og 4. møde i 2014. 

desuden blev det forslået at rådet angiver temaer for præsentationerne, således blev 

det foreslået at få belyst instituttets strategi i relation til NytSUND og NytOUH, og 

hvorledes det tænkes at påvirke de enkelte institutter videre frem. 

VI. Før Universitetsrådsmødet – KC 

Dagsorden blev uddelt på mødet. Rådets evt. synspunkter til emnerne ønskes, 

således at rådets formand/KC kan tage det med til Universitetsrådsmødets 

drøftelser. 

Dekanen gennemgik bilag 4.1 til universitetsrådsmødet, og forklarede hvad 

baggrunden er for studiestartsprøverne og 1. års prøverne. 

I øvrigt er studiefremdriften på dagsordenen til mødet i april på grund af fakultetets 

eksperter på området alle var optaget i dag, men deltager på næste møde med den 

nyeste information på området. Nærmere drøftelser på 2. møde. 

 

VII. Evt. 

Videnskabelig udredelighed blev kort drøftet med forslag om nærmere behandling 

på et kommende møde. Rådet ønsker at invitere Kirsten O. Kyvik til at drøfte basis 

og kommissorium om videnskabelig uredelighed, da KOK har siddet i udvalget 

vedrørende dette. Desuden orienterede dekanen om sit møde med Lundbeckfonden, 

også som oplæg til en god diskussion om emnet i relation til seniorer forskere.  

 

TT-T opfordres til at give sit oplæg om medforfatterskab, som tidligere ønsket, på 3. 

eller 4. møde, når emnet sættes på dagsordenen. 

Der var yderligere spørgsmål til PhD-udvalget og tildelingspraksis af stipendier, som 

blev besvaret af dekanen. Problemstillingen mellem vægtningen mellem postdocs og 

PhD blev også berørt. 

 


