Dato: 23. januar 2013
Ref.: LG/ELJ
J.nr.: 033/600-1

Referat af konstituerende møde i
Akademisk Rå d

Mødets afholdelse: 16. januar 203 kl. 13.15 – 15.00 i Mødelokalet v. Institut for Historie.

Til stede var:
Dekan Flemming G. Andersen
Lektor Hans-Christian Jensen, Institut for Design og Kommunikation
Lektor Anne Scott Sørensen, Institut for Kulturvidenskaber,
Lektor Torben Spanget Christensen, Institut for Kulturvidenskaber
Professor Nils Arne Sørensen, Institut for Historie
Lektor Thomas Hestbæk Andersen, Institut for Sprog og Kommunikation
Journalist Maria Slej-Hasselstrøm, Det Humanistiske Fakultetssekretariatet
Projektkoordinator Monica Birch, Institut for Kulturvidenskaber
Fuldmægtig Simon Hedegaard, Det Humanistiske Fakultetssekretariatet
Stud.mag. Joachim Allouche
Stud.mag. Martin Asferg Jørgensen

Fra administrationen deltog:
Chefkonsulent Lisbeth B. Petersen og specialkonsulent Lone Granhøj, begge Det Humanistiske
Fakultetssekretariat.
Fraværende: stud.mag. Ida Johanne Eriksen
Flemming G. Andersen indledte mødet som afgående formand for Akademisk Råd, og bød de nye
medlemmer velkommen.
Han orienterede om, at studielederne skal udpege en observatør, der deltager i ARs møder på deres vegne,
og at dette vil ske på det næste møde i uddannelsesrådet.
Ad 1) Orientering om Akademisk Råds opgaver
Flemming G. Andersen orienterede desuden kort om Akademisk Råds opgaver og kompetencer i henhold til
Universitetsloven og Syddansk Universitets Vedtægt.
Herefter var der en kort præsentationsrunde af rådets medlemmer.
Ad 2)Valg af formand
Lektor Anne Scott Sørensen blev enstemmigt valgt til formand. Efter valget overdrog Flemming G. Andersen
mødeledelsen til Anne Scott Sørensen.
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Ad 3) Nedsættelse af fagkyndige udvalg
Ved Institut for Sprog og Kommunikation

Lektorat ”in the area of child langugage and literacy”
Stilling nr. 126044
Ansøgningsfrist d. 1. februar 2013
Akademisk Råd bemyndigede formanden til at indstille forslaget til dekanen, når det foreligger.
Ved Institut for Historie

Lektorat i oldtidskundskab og latin
Stilling nr. 136001
Ansøgningsfrist d. 1. februar 2013
Akademisk Råd bemyndigede formanden til at indstille forslaget til dekanen, når det foreligger.
Hans-Christian Jensen forespurgte til krav til international deltagelse i bedømmelsesudvalgene, og
Flemming G. Andersen oplyste, at der pt. ikke er et krav om international deltagelse, men alene et krav om
at et flertal af medlemmerne skal være eksterne. Han oplyste endvidere, at AR kan tage en principiel
beslutning om, at bedømmelsesudvalg med mindre der foreligger særlige omstændigheder skal have
deltagelse af internationale forskere. Hans-Christian Jensen spurgte endvidere om mulighederne for at
indsende ansøgningerne elektronisk. Lone Granhøj orienterede om den forestående implementering af
SDUjob – SDUs e-rekrutteringsportal, hvorigennem hele rekrutteringsprocessen skal digitaliseres. Det
Humanistiske Fakultet er udpeget som pilotprojekt og det forventes at starte op den 1. marts 2013.
Ad 4) Høring vedr. SDUs Strategi- og Ledelsesgrundlag
Flemming G. Andersen orienterede om baggrunden for punktet og henviste til det rundsendte referat fra
ARs møde den 12. december.
Anne Scott Sørensen åbnede diskussionen med at orientere om diskussionerne i Universitetsrådet, hvor
hun har været formand for interim-rådet frem til 1. januar 2013.
Diskussionen tog afsæt i mødereferatet fra den 12. december, der blev uddybet og suppleret på en række
punkter. Nedenfor gengives resultatet heraf, formuleret som høringssvar fra Akademisk Råd.
Høringssvar fra Akademisk Råd, Det Humanistiske Fakultet
Universitetets Strategi og Ledelsesgrundlag er bygget op omkring fire strategiske indsatser
•
•
•
•

Uddannelse
Internationalisering
Forskning
Samfundsmæssig forankring

Akademisk Råd finder, at inddelingen i de fire områder er retvisende for universitetets virke. Overordnet
set finder Akademisk Råd, at det vigtige i forhold til Strategi- og Ledelsesgrundlag ikke så meget er
indholdet af strategipapiret, men i langt højere grad implementeringen af hensigterne.
I forhold til de enkelte områder udtaler Akademisk Råd følgende:
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Forskning
Akademisk Råd finder det meget positivt, at forskning er kommet tydeligere med i grundfortællingen som
underoverskrift. Man skal huske, at SDU først og fremmest er et universitet, og at forskningen skal være et
hovedfokusområde.
Uddannelse
Akademisk Råd er bekymrede for overskriften ”De studerendes Universitet” af samme grund, men ønsker
derudover at fremhæve, at universitetet skal holde sig for øje, at det ikke er nok at optage mange
studerende og få dem hurtigt igennem, der skal også lægges vægt på at udfordre og flytte de studerende
rent fagligt. Det er derfor vigtigt, at universitetets ledelse afsætter de fornødne ressourcer både i forhold til
faciliteter og lokaler, men også bemandingsmæssigt.
Det bør være målsætningen,
- at de fysiske rammer understøtter aktiverende undervisningsformer, som fremmer aktiv læring hos de
studerende.
- at de afsatte undervisningsressourcer understøtter, at de studerende kommer både hurtigt og kvalificeret
igennem deres uddannelse. Erfaringen viser, at studerende med stor VIP-kontakt har et højere udbytte af
undervisningen.
Det fremgår af Strategi- og Ledelsesgrundlag, at SDU ønsker et større fokus på 1.-generationsakademikere.
AR mener, at det her er vigtigt at undersøge, hvilke ressourcemæssige konsekvenser det har, at mange af
de nye studerende kommer fra en ikke-akademisk baggrund og hvilke understøttende funktioner, der er
nødvendige for, at disse studerende gennemfører en uddannelse. Akademisk Råd finder dog
grundlæggende, at SDU fortsat skal favne bredden i rekrutteringen af studerende.
Internationalisering
Syddansk Universitet bør understøtte udveksling så meget så muligt ved at stille rammer til rådighed, der
smidiggør processen i forbindelse med internationalisering for både studerende og forskere. Derfor bør
SDU indgå samarbejdsaftaler med gode universiteter internationalt og indføre sabbaticals for og give
finansiel støtte til forskere, der ønsker at rejse ud. Studienævnene skal være hurtigere og smidigere i deres
behandling af meritsager.
Samfundsmæssig forankring
Akademisk Råd finder, at forskningsformidling mangler i forhold til den samfundsmæssige forankring og
foreslår, at der tilføjes en pind under Samfundsmæssig forankring, der hedder ”Vi stiller vores viden til
rådighed for vores samarbejdspartnere, erhvervslivet og pressen”. Derudover finder rådet, at den regionale
profil for SDU bør skærpes til at omfatte samarbejde med byerne, det regionale erhvervsliv samt den
regionale presse.
Ad 5) Mødedatoer for 2013
Akademisk Råd vedtog følgende mødedatoer for 2013
15. marts 2013
19. juni 2013
11. september 2013
18. december 2013

kl. 13.15 – 15.00
kl. 13.15 – 15.00
kl. 13.15 – 15.00
kl. 13.15 – 15.00

Alle møder holdes i Lysningen mødelokalet i stuen.
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Ad 6) Eventuelt
Intet til referat.
Anne Scott Sørensen
Formand
Lone Granhøj
Referent
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