Dato: 16. januar 2014
Ref.: LG/ELJ
J.nr.: 033/600-1

Referat af møde i Akademisk Rå d

Mødets afholdelse: 11. september 2013 kl. 13.15 – 15.00 i Mødelokalet Lysningen stuen.
Til stede var: Anne Scott Sørensen (formand), Simon Møberg Torp, Hans-Christian Jensen, Torben Spanget
Christensen, Nils Arne Sørensen, Maria Slej-Hasselstrøm, Monica Birch, Simon Hedegaard, Joachim
Allouche, Ida Johanne Eriksen. Som observatør for studielederne deltog Anette H. Grønning.
Fra administrationen deltog: Lisbeth Petersen og Lone Granhøj
Fraværende (med afbud): Thomas Hestbæk Andersen, Martin Asferg Jørgensen.
Ad 1) Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 19. juni 2013
Referatet blev godkendt.
Ad 2) Orientering om skriftlig høring af fagkyndige udvalg
AR tog orienteringen til efterretning.
Ad 3) Godkendelse af bedømmelsesudvalgs indstillinger vedrørende indleverede
doktordisputatsafhandlinger ved Institut for Historie og Institut for Design og kommunikation
samt godkendelse af officielle opponenter.
AR godkendte bedømmelsesudvalgenes indstillinger vedrørende de indleverede
doktordisputatsafhandlinger samt opponenterne.
Ad 4)Præsentation af Humaniora for Universitetsrådet /formanden
I forbindelse med præsentationen af Det Humanistiske Fakultet for Universitetsrådet har en arbejdsgruppe
nedsat af Akademisk Råd bestående af Nils Arne Sørensen, Simon Møberg Torp, Joachim Allouche og Anne
Scott Sørensen (formand) udarbejdet et oplæg til præsentationen. Arbejdsgruppen har holdt to møder.
I oplægget til præsentationen har arbejdsgruppen taget udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger, der
er i forhold til at relevantgøre forskning og undervisning, og det krydspres, der ligger mellem
samfundsmæssige krav, uddannelsespolitiske tiltag og studenteradfærd. Der lægges vægt på at
dokumentere, hvordan humaniora ved SDU søger at håndtere disse krydspres, og samtidig vise, hvordan
humaniora ved SDU i dag udgør et dynamisk forsknings- og undervisningsmiljø med forankring i klassiske
discipliner og dyder. I forlængelse heraf lægges der også op til såvel en mere principiel diskussion af de
aktuelle udfordringer som en mere konkret diskussion af Humanioras (SDU) satsninger, initiativer og rolle.
Oplægget fra arbejdsgruppen blev diskuteret og suppleret bl.a. med en række eksempler til illustration af,
hvordan humaniora ved SDU i dag imødekommer kravet om samfundsrelevans og også deltager i den
offentlige debat.
Anne Scott Sørensen retter oplægget til i forhold til disse ting.
5) Høring om Strategi- og Ledelsesgrundlag
Direktionen har udsendt udkast til Strategi- og Ledelsesgrundlag i en sidste høring inden det endeligt skal
vedtages.
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Dekanen orienterede om Strategi- og ledelsesgrundlaget – og redegjorde for tilblivelsesprocessen, hvor vi
nu er nået til 3. høringsrunde.
Torben Spanget bemærkede, at grundlaget nu er et fint udgangspunkt, men savnede opfølgning og
evaluering som en del af papiret. Det måtte gerne fremgå mere tydeligt, hvem der følger op, og hvordan og
hvornår opfølgningen skal ske.
Anne Scott Sørensen bemærkede, at samfundsrelevans ikke altid er ”fra forskning til faktura”, men i høj
grad om hvor vi kommer fra, herunder dannelse, erkendelse og indsigt.
Flere medlemmer savnede et fokuspunkt vedrørende deltagelse i den offentlige debat, herunder at vi som
universitet skal være med til at forme debatten og blande os i samfundsdebatten og dermed påvirke
dannelsen i samfundet.
Flere medlemmer efterlyste punkter under afsnittet Verden kalder som relaterer sig direkte til Humaniora
fx ”global sameksistens”.
Dekanen orienterede kort om implementeringen af strategi- og ledelsesgrundlaget. Han vil deltage i
relevante fora mhp at sikre, at der sker en lokal ”oversættelse”, så strategi- og ledelsesgrundlaget bliver
knyttet til de nære aktiviteter.
6) Optagelse og uddannelser v/dekanen
Generelt oplevede Humaniora et godt år set i forhold til optagelsen. Vi havde pr. 30. juli 2013 en fremgang
på 13 % i forhold til 30. juli sidste år. I år var første år uden optag på dansk, engelsk, historie i Kolding og
rammen er derfor øget i Odense. Den nye bacheloruddannelse i Designkultur er en stor succes med 44 i
første optag.
Generelt har kombinationer med sprogene tysk og spansk det svært.
Tidligere har vi praktiseret at lukke uddannelser, der ikke har trukket nok ansøgere til et hold. I år fik vi nej
til at fortsætte denne praksis af ministeriet, og dette giver os især problemer i forhold til negot i turisme,
som kun har 4 optagne. Dette giver udfordringer både i forhold til fagudbud og studiemiljø, men også det
faktum, at vi ikke kan ændre undervisningsformen og fravige reglen om 12 timers undervisning om ugen.
Campus Slagelse oplever også stor fremgang med et maksimalt optag på 200 studerende.
På Campus Sønderborg viser negot kinesisk fremgang med et optag på 35. Der er i øjeblikket overvejelser i
gang mht. at tone denne uddannelse over i retning af asiatiske studier.
Analyse – Studiekontoret har udarbejdet en analyse af søgningen til de videregående uddannelser.
Analysens hovedkonklusioner er at
• andelen af unge der vælger en lang videregående uddannelse er faldet med 1,7 procentpoint til
50,7 % i 2013. Faldet er størst i Region Syddanmark med 2,3 procentpoint.
• Syddansk Universitet får i 2013 14 % af førsteprioritetsansøgningerne til landets 7 store
universiteter. Det er den tredje største andel kun overgået af Aarhus Universitet (23 %) og
Københavns Universitet (30 %).
• Syddansk Universitets markedsandel i Region Syddanmark stiger med 0,4 procentpoint
sammenlignet med sidste år. Markedsandelen udgør i år 51 %.
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•

Syddansk Universitets markedsandele i region Sjælland stiger med 1,9 procentpoint, og dermed
bliver Syddansk Universitet for første gang det næstmest populære universitet i region Sjælland
med en markedsandel på 16 %.

Joachim Allouche spurgte til, om det øgede optag gav anledning til pladsproblemer. Dekanen medgav, at
universitetet er udfordret på dette punkt men at fakultetet er i dialog med Teknisk Service om at løse
problemet.
Problemet er størst på campus Kolding, som allerede inden ibrugtagningen af det nye byggeri viser sig at
være for småt dimensioneret.
I Odense har Teknisk Service optalt belægningsprocenten til omkring 96, hvilket understreger behovet.
7) Orientering fra Fakultetet
Der vil i løbet af efteråret komme en høring vedr. SDUs nye kvalitetspolitik, og det blev besluttet at
indlægge et ekstraordinært møde i AR med henblik på at drøfte dette.
8) Eventuelt
Intet til referat.

Anne Scott Sørensen
Formand

Lone Granhøj
Referent
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