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REFERAT
Emne:

Møde i SDU’s Repræsentantskab

Dato og tidspunkt:

Mandag den 12. marts 2018, kl. 15.15

Sted:

SDU, O 77, Campusvej 55, Odense

Referent:

Jørgen Schou

Dagsorden:

Åbne punkter:
1.

Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 29. november
2017
v/formand Erland Porsmose

2.

Nyt fra SDU’s bestyrelse
v/rektor Henrik Dam

3.

Aktuelle sager
v/rektor Henrik Dam

4.

Regeringens ny sprogstrategi
v/dekan Simon Torp

5.

Narrativ medicin
v/professor Anne-Marie Mai, professor Peter Simonsen og adjunkt Anders Juhl Langscheidel
Rasmussen

6.

Eventuelt
v/formand Erland Porsmose
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Referat:
Punkt 2 og 3 blev behandlet sammen.
Pkt.

Referat

1.

Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 29. november
2017
Erland Porsmose bød velkommen og rettede en særlig velkomst til nye medlemmer:
Velkommen til nye repræsentantskabsmedlemmer
Borgmester Jesper Frost Rasmussen erstatter tidl. borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
Centerleder, professor Gitte Rasmussen, SDU (har overtaget Jørgen Chr. Bangs bestyrelsespost)
Referatet fra den 29. november 2017 blev godkendt.

2+3

Nyt fra SDU’s bestyrelse og aktuelle sager

I bestyrelsesformandens fravær orienterede rektor Henrik Dam om nyt fra bestyrelsen og om aktuelle sager.
Rapport fra UUU
Rektor orienterede om den netop offentliggjorte rapport fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser, der blev nedsat i april 2017. Rapporten giver en række anbefalinger og modeller for, hvordan
universitetsuddannelserne kan styrkes. SDU har sammen med Danske Universiteter kommenteret
anbefalingerne. UUU anbefaler f.eks., at der indføres 1-årige kandidatuddannelser, hvilket SDU
ikke har planer om at indføre og, at studienævnenes kompetence begrænses; det støttes ikke af
Danske Universiteter. UUU anbefaler endvidere, at antallet af bacheloruddannelser skæres ned,
idet der er for mange. Rektor gjorde opmærksom på, at tallene skal læses med betydelige forbehold og, at Danske Universiteter tidligere har påpeget, at de ikke kan tages til indtægt for en stor
stigning i antallet af uddannelser.
Rapporten kan ses i vedlagte link:
file:///C:/Users/js/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1Q954VLL/UUU_udkast%20til%20rapport_uden%20layout.pdf
Den strategiske rammekontrakt
Forhandlingerne mellem SDU og ministeriet har været præget af, at ministeriet i begyndelsen af
forløbet ikke har været helt klare på, hvordan kontrakten skal udformes, og hvad indholdet skal
være. Kontrakten tager ifølge sin ordlyd ikke udgangspunkt i SDU’s strategi, men der er et ikke
ubetydeligt sammenfald mellem kontrakten og strategien. Ministeriet har betinget, at den skal udformes med en række indikatorer, hvoraf nogle formentlig kan sammenlignes på tværs af universiteterne.
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Rammekontrakten udsendes til medlemmerne, når den er underskrevet.
Ny model til fordeling af basisforskningsmidler
En af strategierne i regeringens nye forsknings- og innovationspolitiske strategi ”Danmark – klar til
fremtiden” omhandler en ny model for fordeling af universiteternes basisforskningsmidler. Regeringen ønsker at få forelagt forskellige modeller, og der nedsættes derfor et ekspertudvalg, der skal
komme med disse forslag. SDU er blevet bedt om at indsende forslag til kandidater til udvalget både danske og internationale.
Strejke og lockout
Rektor redegjorde for, hvad SDU har gjort indtil videre i forbindelse med de varslede strejker og
den udmeldte lockout. Der er stadig stor usikkerhed om omfang og om, hvordan man skal forholde
sig. Universitetet følger udviklingen meget tæt.

4.

Regeringens ny sprogstrategi
Som en opfølgning fra sidste møde gennemgik dekan Simon Møberg Torp den nationale sprogstrategi. I de seneste år er der lukket 16 sproguddannelser på de danske universiteter. Sproguddannelserne er endt i en negativ spiral, hvor søgningskrise, lav gennemførelse og dimensioneringen har gjort det svært at drive uddannelserne. Det vil om få år formentlig blive lærermangel på
ungdomsuddannelserne i tysk og fransk.
På SDU er status, at der er stor søgning til engelsk og en pæn beskæftigelse for kandidaterne. Der
er derimod søgningskrise til tysk, og der uddannes så få kandidater, at der ikke er mål for beskæftigelsen. Spansk, kinesisk og arabisk er lukket for optag.
Den nationale sprogstrategi består af 7 initiativer, herunder etablering af et nationalt sprogcenter
med base i både Øst- og Vestdanmark. Målsætningen er, at flere elever og studerende skal vælge
fremmedsprog og opnå solide kompetencer udover engelsk. SDU har deltaget i arbejdet med den
nationale sprogstrategi, og det er lykkedes at bevare undervisningen i tysk og engelsk i alle kombinationer på de universiteter, der udbyder fagene.
Dekan Simon Møberg Torp er i tæt dialog med sine dekankolleger i Århus og København om at
indgå samarbejder med det nye nationale sprogcenter.

5.

Narrativ medicin
Professor Anne-Marie Mai, professor Peter Simonsen og adjunkt Anders Juhl Langscheidel Rasmussen præsenterede Narrativ medicin, der er blevet en obligatorisk del af medicinuddannelsen,
og som giver de studerende instrumenter til at blive bedre til at lytte til patienterne.
Lægerne skal lære at lytte til de historier, patienterne fortæller om deres sygdom, gennem en bevidst træning i at beskæftige sig med narrativer i litteratur, film og billedkunst. Erfaringerne har allerede vist, at de studerende bliver mere empatiske og får en bedre forståelse af patientens sygdomsforløb, hvis man har gennemgået et kursus i narrativ medicin.
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6.

Eventuelt
•

Næste repræsentantskabsmøde er onsdag den 25. september i Odense.

Erland Porsmose
formand

/

Jørgen Schou
referent
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Følgende medlemmer deltog i mødet:
Erland Porsmose
Bent Agerholm
Vita Andreasen
Peter Rahbæk Juel
Bent Claudi Lassen
Martha Sofie Lauridsen
Jørgen Lundsgaard
Jesper Frost Rasmussen
Mette Thybo
Annette Vilhelmsen

Følgende medlemmer var fraværende:
Morten Agger
Clas Nylandsted Andersen
Lars Tylvad Andersen
Egon Bo
Kim Brixen
Peter Cederfeld
Mogens Dahl-Nielsen
Simon Faber
Kit Claudi Grøn-Iversen
Lars Hedal
Flemming Just
Steen Bang Larsen
Erik Lauritzen
Birthe Friis Mortensen
Troels Mylenberg
Elsebeth Gerner Nielsen
John Dyrby Paulsen
Jørn Pedersen
Tage Petersen
Erling Petersson
Stig Poulsen
Lone Saaby
Allan Schmidt-Hansen
Liselotte Hohwy Stokholm
Bo Stærmose
Jesper Vildbrad
Mikkel Ellersgaard Sørensen
Per Breum
Stine Underbjerg Maach
Jesper Wengel
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Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:
Gitte Bengtsson
André Shamoun Darbroudi
Bodil Kjærsgaard
Gitte Rasmussen
Niels Thorborg
Dagmar Warming

I mødet deltog desuden fra Syddansk Universitet:
Henrik Dam
Bjarne Graabech Sørensen
Thomas Buchvald Vind
Henrik Bindslev
Nikolaj Malchow-Møller
Ole Skøtt
Simon Torp
Marianne Holmer
Jørgen Schou
Nisrin Adel Hamad
Anne-Marie Mai
Anders Juhl Langscheidel Rasmussen
Peter Simonsen
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