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Indkaldelse til møde i Akademisk Rå d
Mødets afholdelse: tirsdag den 17. februar 2015 kl. 13.15 i Lysningen, Mødelokale stuen

Dagorden for mødet:
1.

Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 9. december 2014 samt referatet fra det
ekstra-ordinære møde den 16. januar 2015
Referatet kan ses på Akademisk Råds hjemmeside.

2. Skriftlige høringer om nedsættelse af fagkyndige udvalg siden sidste møde
Der har ikke været fagkyndige udvalg i skriftlig høring siden sidste ordinære møde.

3. Støtteerklæring til indstilling vedr. æresdoktortitel ved Poznan University
Professor emeritus Hans Basbøll deltager i behandlingen af punktet.
Professor emeritus Hans Basbøll, Institut for Sprog og Kommunikation er udpeget som ekstern bedømmer i
forbindelse med tildelingen af en æresdoktortitel ved Poznan Universitet. I henhold til reglerne ved Poznan
University skal indstillingen ledsages af en støtteerklæring fra Hans Basbølls hjeminstitution.
Akademisk Råd anmodes om en støtteerklæring.
Bilag.
4. Bemyndigelse af dekanen til at konferere doktorgraden ved tilfredsstillende forsvar
Kathrin Maurer forsvarer den 20. marts 2015 sin afhandling ”Visualizing the Past: The Power of the Image in
German Historicism”.
Akademisk Råd anmodes om at bemyndige dekanen til at konferere den filosofiske doktorgrad på selve
dagen, hvis forsvaret er fyldestgørende.
Afhandlingen er af Akademisk Råd på møde d. 11. juni 2014 indstillet til forsvar for den filosofiske
doktorgrad.
5. Indstilling vedr. adjungering af professor
Bilag eftersendes i uge 7.
6. Rammer for udskrivning og bedømmelser af prisopgaver
Akademisk Råd skal drøfte udkast til nyt regelsæt for prisopgaver samt ny procedure for opslag af
prisopgaver.
Bilag
7. Budget 2015 – 2018
Bilag
8. Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
9. Nyt fra Direktionen v/dekanen
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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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