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Indkaldelse til møde i Akademisk Rå d
onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.15 i Lysningen, Mødelokale stuen

Dagorden for mødet:
1.

Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde i Akademisk Råd den 28. april 2014
Det offentlige referat kan ses på Akademisk Råds hjemmeside. Det fortrolige referat er udsendt til
rådets medlemmer.

2. Skriftlige høringer om nedsættelse af fagkyndige udvalg siden sidste møde
Institut for Sprog og Kommunikation
• 14/4967 Adjunktur i organisations kommunikation
Institut for Historie
• 14/15237 Adjunkt i ”American Studies with a focus on American History”
Institut for Design og Kommunikation
• 13/75616 Professor of Tourism (vil komme i skriftlig høring igen, da et af medlemmerne har trukket
sig efter godkendelsen i AR)
• 14/8199 Lektor i ”Communication and Innovation” SDU Innovation Research Cluster - Alsion
3. Godkendelse af bedømmelsesudvalgs indstilling vedr. prisopgavebesvarelse
”H.C. Andersen i en nordisk tradition for fortællekunst og oplevelsescentre for børn” (j.nr.
622/600-2013).
Bilag pkt. 3.
4. Godkendelse af bedømmelsesudvalgs indstilling vedr. indleveret doktordisputatsafhandling ved Institut for Kulturvidenskaber
Der foreligger indstilling fra bedømmelsesudvalget (j.nr. 612/600-14).
Bilag pkt. 4.
5. Behandling af ansøgning om indlevering af doktorafhandling
Akademisk Råd skal tage stilling til, om en doktorafhandling kan indleveres til bedømmelse.
Der foreligger en udtalelse fra Institut for Historie, hvoraf fremgår, at instituttet ikke har ekspertise på
professorniveau inden for det område, som afhandlingen omhandler.
Bilag pkt. 5.
6. Kvalitetssikring af ph.d.-uddannelserne
Drøftelse af det implementerede evalueringsskema vedr. kvalitetssikring af ph.d.-uddannelserne ved
SDU.
Bilag pkt. 6.
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7. Opfølgning på fremtidige punkter fra sidste møde
Akademisk Råd diskuterede på sidste møde fremtidige punkter til behandling på møderne. Akademisk
Råd skal udpege tovholdere for de enkelte punkter og fastlægge tidspunkt for behandling af punkterne.
Bilag pkt. 7.
8. Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
9. Nyt fra Direktionen v/dekanen
10. Nyt fra Fakultetet v/dekanen
11. Meddelelser
a. Referat fra møde i Universitetsrådet
b. Referat fra møde i Direktionen (åbner link på SDUnet)
c. Referat fra møde i Institutlederkredsen
d. Referat fra møde i SDU’s Uddannelsesråd
e. Referat fra møde i Humanioras Uddannelsesråd
12. Eventuelt

Anne Scott Sørensen
Formand
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