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Dagorden for mødet:
1.

Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde i Akademisk Råd den 16. marts
2016

Referatet kan ses på Akademisk Råds hjemmeside.
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2.
Skriftlige høringer om nedsættelse af fagkyndige udvalg siden sidste møde
Institut for Sprog og Kommunikation
16/6550 Lektorat i dansk sprog og kommunikation
Institut for Kulturvidenskaber
16/3586 Lektorat (subs. Adjunktur) i universitetspædagogik
Institut for Historie
16/12392 Adjunkt i religionsstudier
Institut for Design og Kommunikation
3.
Nedsættelse af bedømmelsesudvalg til doktordisputats
Der foreligger indstilling fra instituttet.
Bilag: indstilling.
4.
Status på strategiske til- og fravalg
Dekanen giver en kort status på de strategisk til- og fravalg.
5.
Talentsatsning
I henhold til SDU’s strategiske indsats for talentudvikling for studerende skal ”Udmærkelser
gives til studerende, som har demonstreret ekstraordinære eller særlige innovative evner til
at have udviklet, organiseret og realiseret faglige eller tværfaglige initiativer, sker efter
indstilling fra studieleder, uddannelsesleder eller tilsvarende til et udvalg af fagkyndige
nedsat af dekanen12 – eksempelvis Akademisk Råd eller et underudvalg heraf. Udvalget
vurderer, om de ekstraordinære eller særlige innovative evner berettiger en udmærkelse”.
Akademisk Råd skal drøfte udmøntningen af ovenstående på Det Humanistiske Fakultet.
Bilag: SDU’s principper for talent
6.
Undervisningsprisen
En studieleder har henvendt sig vedrørende processen for tildeling af undervisningsprisen.
Dekanen ønsker en drøftelse i Akademisk Råd vedrørende eventuel ny model.
7.
Kvalitet i forskningen
I forlængelse af foregående møde foreligger der ny status på arbejdsgruppens arbejde.
Bilag eftersendes.
8.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden

9.

Nyt fra Direktionen v/dekanen

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T 65 50 10 00
www.sdu.dk

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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