Dato: 8. august 2013
Ref.: LG/ELJ
J.nr.: 033/600-1

Referat af møde i Akademisk Rå d
Mødets afholdelse: 19. juni 2013 kl. 13.15 – 15.00 i Mødelokalet Lysningen, Stuen.

Til stede var: Anne Scott Sørensen (formand), Simon Møberg Torp, Hans-Christian Jensen, Nils Arne
Sørensen (gik kl. 14.00, deltog ikke i behandlingen af halvdelen af pkt. 5 samt punkterne 6 – 8), Thomas
Hestbæk Andersen, Maria Slej-Hasselstrøm, Simon Hedegaard, Joachim Allouche, Ida Johanne Eriksen,
Martin Asferg Jørgensen (gik 13.45, deltog ikke i behandlingen af halvdelen af pkt. 5 samt punkterne 6 – 8).
Som observatør for studielederne deltog Anette H. Grønning.
Fra administrationen deltog: Lisbeth Petersen og Lone Granhøj
Fraværende: Torben Spanget Christensen og Monica Birch
Punkterne blev behandlet i følgende rækkefølge: 1, 9, 2-8.
Ad 1) Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 15. marts 2013
Referatet blev godkendt.
Ad 2) Nedsættelse af fagkyndige udvalg
Ved Institut for Sprog og Kommunikation

Stilling: Professorat i Sociolinguistics, MSO
Stillingsnr.: 13/41267
Ansøgningsfrist: 9. august 2013
Forslag til bedømmelsesudvalg:
- Professor emeritus Jacob Mey, formand
- Professor Hermine Penz, University of Graz
- Professor Frans Gregersen, Københavns Universitet
Akademisk Råd indstillede forslaget til dekanen.
Stilling: Professorat i Social interaktion og kognition, MSO
Stillingsnr.: 13/41266
Ansøgningsfrist 9. august 2013
Forslag til bedømmelsesudvalg:
- Professor emeritus Jacob Mey, formand
- Professor Jan Anward, Linköping Universitet
- Professor Jürgen Streeck, University of Texas
Ved Institut for Kulturvidenskaber
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Stilling: Studieadjunkt ved Medievidenskab
Stillingsnr.: 13/28148
Ansøgningsfrist: 14. juni 2013
Akademisk Råd bemyndigede dekanen til at nedsætte udvalget.
Stilling: Professorat i uddannelsesvidenskab (MSO)
Stillingsnr.: 13/12168
Ansøgningsfrist: 15. juni 2013
Akademisk Råd bemyndigede dekanen til at nedsætte udvalget.
Stilling: Lektorat i filosofi
Stillingsnr.: 13/28053
Ansøgningsfrist: 28. juni 2013
Akademisk Råd bemyndigede dekanen til at nedsætte udvalget.
Stilling: Professorat i europæisk litteratur
Stillingsnr.: 13/12165
Ansøgningsfrist: 10. juni 2013
Akademisk Råd bemyndigede dekanen til at nedsætte udvalget.
Stilling: Professorat i tekst- og kulturanalyse
Stillingsnr.: 13/12166
Ansøgningsfrist: 1. juni 2013
Akademisk Råd bemyndigede dekanen til at nedsætte udvalget.
Stilling: Professorat i Kulturstudier
Stillingsnr.: 13/12167
Ansøgningsfrist: 15. juni 2013
Formanden deltog ikke i behandlingen af dette udvalg. Mødet lededes af Hans-Christian Jensen under
behandlingen af dette.
Rådet finder ikke, at udvalgets sammensætning afspejler de forskningsområder der efterspørges i
stillingsopslaget (Kultur, kulturforståelse, kunst og medier), idet begge eksterne eksperter forsker i kultur
og kulturforståelse. Rådet finder derfor, at udvalgets sammensætning bliver for snævert set i forhold til at
kunne bedømme et vidtspændende ansøgerfelt.
Rådet beder derfor om en uddybende begrundelse for udvalgets sammensætning. Begrundelsen sendes
efterfølgende i skriftlig høring.
Ad 3) Indleverede forslag til prisopgavebesvarelse.
Akademisk Råd godkendte den indleverede titel ”H.C. Andersen i en nordisk tradition for fortællekunst og
oplevelsescentre for børn” til en prisopgavebesvarelse fra Institut for Kulturvidenskaber.
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Ad 4) Ændring af procedure for høring vedr. nedsættelse af sagkyndige udvalg
I henhold til vedtægtens § 32 stk. 2 har Akademisk Råd til opgave at indstille forslag til sagkyndige udvalg til
bedømmelse af videnskabelige stillinger til dekanen.
Praksis har hidtidigt været, at forslag til sagkyndige udvalg indkommet lige inden afholdelsen af et møde i
Akademisk Råd har været forelagt rådet på mødet. Udvalg indkommet mellem møders afholdelse har været
sendt i skriftlig høring blandt rådets medlemmer.
Denne praksis har betydet, at det har været tilfældigt, hvilke forslag til sagkyndige udvalg der har været
behandlet på et møde.
I forbindelse med indførelsen af SDUjob er processen omkring indmelding af forslag til sagkyndige udvalg
digitaliseret. Der er i det opsatte workflow lagt op til, at alle forslag til sagkyndige udvalg sendes i skriftlig
høring i Akademisk Råd.
Akademiske Råd besluttede, at alle sagkyndige udvalg fremover sendes i skriftlig høring blandt
medlemmerne. Det blev præciseret, at de udsendte forslag kan og skal optages på næste dagsorden til
diskussion, såfremt et medlem måtte ønske dette.
Praksis med skriftlig høring af sagkyndige udvalg tages op igen på det første møde i 2014.
Ad 5) Præsentation af Humaniora for Universitetsrådet
Universitetsrådet har ønsket en præsentation af de enkelte fakulteter. Det Humanistiske Fakultet skal
præsenteres på Universitetsrådets møde den 26. september 2013.
Rådet diskuterede flere mulige emner, herunder bl.a. de gamle klassiske discipliner kontra opdyrkningen af
nye fagområder og aflivningen af myterne omkring Humaniora fx at vi uddanner til arbejdsløshed.
Rådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe der skal udarbejde et udkast til mødet den 11. september
2013, hvor punktet tages op igen.
Arbejdsgruppen består af: Anne Scott Sørensen (formand), Simon Torp, Nils Arne Sørensen og Joachim
Allouche. Referenten indkalder arbejdsgruppen til et møde i august [Ref.: mødet holdes den 20. august].
Ad 6) Økonomi
Dekanen orienterede kort om fakultetets økonomi. Fakultetet havde et forventet driftsresultat på 0,8 mio.
kr. Ved sidste økonomirapport er dette steget til et forventet resultat på 10,5 mio. kr. Det meste af
overskuddet hentes på uddannelsesbevillingen.
Fakultetet har en decentral økonomisk struktur og resultaterne for de enkelte institutter fordeler sig
således: IDK +3,5 mio. kr. IH: +3,0 mio. kr. ISK: +9,5 mio. kr. IKV: +9,0 mio. kr.
Thomas Hestbæk Andersen spurgte ind til, hvordan resultaterne ville se ud, hvis de registrerede
overarbejdstimer blev realiseret. Dekanen sagde, at det var en vigtig pointe, men at det ikke var indregnet,
og at det formodentlig ville være vanskeligt at gøre.
Dekanen pointerede, at de opsparede midler skal ud og arbejde i miljøerne, og at der er forskellige
incitamenter, man kan arbejde med, herunder brugen af strategiske puljer til udvalgte områder, skæve
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projekter eller såkaldte ”seed money”. Akademisk Råd vil blive inddraget i strategien for dette i den
kommende periode.
Ad 7) Øvrig orientering fra fakultetet
a) SDU2020 – det videre forløb
Dekanen orienterede kort om SDU2020. Med SDU2020 har Syddansk Universitet ønsket at understøtte de
forskningsområder, som EU og regeringen lægger vægt på i deres forskningsprogrammer. Det forventes
derfor, at forskere, der modtager penge fra SDU2020, også søger eksterne midler, hos fx EU’s Horizon 2020.
Penge i SDU2020-puljen kommer fra universitetets egenkapital. Det er således tidligere års overskud, som
anvendes til en ekstraordinær forskningsindsats inden for områder, som har afgørende betydning for vores
fremtidige trivsel og vækst.
Direktionen modtog 86 ansøgninger, hvoraf 24 ansøgninger gik videre til 2. runde. Humaniora havde tre
ansøgninger med videre. Ud af disse 24 er 14 projekter udvalgt, fordi de i særlig grad lever op til
vurderingskriterierne, som blandt andet er faglig høj kvalitet, en overbevisende projektplan, en klar plan for
at søge eksterne midler, såvel i Danmark som i udlandet, samt et stærkt tværfagligt perspektiv. Projekterne
er desuden vurdereret af internationale eksperter [Ref.: På Humaniora har henholdsvis Anne-Marie May og
Charlotte Kroløkke (begge Institut for Kulturvidenskaber) fået støtte til deres tværgående projekter.].
b) Institutionsakkreditering
Lone Granhøj orienterede kort om den forestående institutionsakkreditering. Rektor har meldt ud, at SDU
skal være blandt de første universiteter, der opnår institutionsakkreditering i det nye år. Der er derfor
nedsat en række arbejdsgrupper på tværs af universitetets enheder, der skal forberede SDU på en
institutionsakkreditering. Arbejdsgrupperne sekretariatsbetjenes af Studieservice.
En arbejdsgruppe kigger på SDUs kvalitetssikringssystem, herunder vores delpolitikker og en revidering af
disse, så de tager højde for alle kriterier i den nye vejledning om institutionsakkreditering. Her er der nogle
udfordringer omkring sikring af forskningsdækningen og nøgletal, fordi disse førhen blev kvalitetssikret i
forbindelse med uddannelsesakkrediteringerne, som i det nye system bortfalder.
En anden arbejdsgruppe kigger på, hvilke dele SDU mangler at beskrive i forhold til en
institutionsakkreditering fx vores kvalitetsstrategi.
Humaniora er repræsenteret ved Lars Grassmé Binderup, Lotte Bloch og Lone Granhøj.
Det forventes, at ansøgningen om institutionsakkreditering skal indsendes i januar 2014.
c) Optagelsen 2013
Det Humanistiske Fakultet går 18 % frem i forhold til sidste år. Størst vækst er der på uddannelser med
adgangsbegrænsning. Dekanen bemærkede, at især campus Kolding har et flot ansøgertal og især den nye
bacheloruddannelse i designkultur.
Thomas Hestbæk Andersen efterspurgte mere viden om, hvorfor de studerende vælger SDU. Joachim
Allouche foreslog, at dette blev indarbejdet i studiestartsundersøgelsen. Referenten tager det med videre
til Studieservice.
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Ad 8) Meddelelser
Intet under dette punkt.
Ad 9) Eventuelt
Nils Arne Sørensen ønskede, at Akademisk Råd på et fremtidigt møde drøfter digitaliseringen af diverse
processer på SDU herunder SDUjob/bedømmelsesprocessen og digitale eksaminer. Akademisk Råd
besluttede at sætte punktet på dagsordenen på det 2. møde i efteråret 2013.

Anne Scott Sørensen
Formand

Lone Granhøj
Referent
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