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DAGSORDEN  
 
 
Emne:    Møde i Universitetsrådet 
 
Dato og tidspunkt:  Tirsdag den 7. april 2015 kl. 14.00 – 16.00 
 
Sted:    Campus Odense, O77 
 
 
Punkter til drøftelse: 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet den 6. februar 2015 (bilag 1.1) 

2. Årsrapport 2014, herunder status på udviklingskontrakt v/Henrik Dam (bilag 2.1.)  

3. Opfølgning på Strategi 2020 v/Henrik Dam m.fl. (bilag 3.1) 

1. Talentudvikling for studerende 

2. Talentrekruttering for forskere 

3. Talent- og karrierevejsudvikling for TAP 

4. Internationalisering af uddannelse 

5. Internationalisering af forskning og administration 

 
4. SDUs samfundsengagement v/Karen Heebøll (bilag 4.1) 

5. Udfordringer ved fremdriftsreformen v/Mikkel Warming  
 

6. Underskudsgaranti på Det Humanistiske Fakultet v/Henrik Dam (bilag 6.1) 
 

7. Kvote 2 og optag på SDU v/Henrik Dam (bilag 7.1) 
 

8. Forslag til mødekalender 2015/16 v/Anne Scott Sørensen (bilag 8.1) 

9. Meddelelser 

10. Eventuelt 
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