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I formand Anne Scott Sørensens fravær forestod Hans-Christian Jensen mødeledelsen.

Dagsorden
Punkterne behandledes i rækkefølgen 1-4, 6, 5, 7-12
1. Godkendelse af referat fra ordinært møde i Akademisk Råd den 1. november 2016
Referatet blev godkendt.
2. Skriftlige høringer om nedsættelse af fagkyndige udvalg siden sidste møde
Ingen bemærkninger.
3. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg til æresdoktorgrad
Bedømmelsesudvalget blev nedsat i henhold til indstilling fra Institut for Design og Kommunikation.
4. Indstilling fra bedømmelsesudvalget vedr. indleveret doktordisputatsafhandling
Bedømmelsesudvalgets indstilling blev godkendt og doktordisputatsen blev indstillet til forsvar.
Samtidig blev dekanen bemyndiget til at konferere doktorgraden.
5. Budget 2017, orientering v/Klaus Thomsen, Budgetkontoret
Budgetmedarbejder Klaus Thomsen orienterede om Humanioras budget for perioden 2017
– 2020. Akademisk Råd drøftede budgettet og tog orienteringen til efterretning.
6. Orientering om arbejdet med vejledende retningslinjer for forskningsproduktion
Dekanen orienterede om tankerne bag arbejdet med fastlæggelse af vejledende retningslinjer for forskningsproduktion på Humaniora. Han havde fremsendt et udkast til vejledende
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retningslinjer, udarbejdet i tæt samarbejde med Humanioras Samarbejdsudvalg. Papiret skal
primært ses som redskab til gensidig forventningsafstemning mellem medarbejdere og ledelse.
Akademisk Råd drøftede udkastet og udtrykte stor ros og anerkendelse af det fremlagte
papir. Der blev lagt vægt på at papiret vil kunne være vejledende for ansatte i akademiske
karriereudviklingsforløb, hvilket ved flere lejligheder har været efterspurgt. Dekanen bemærkede i den sammenhæng at der ved stillingsbesættelser ikke er en ansættelsesgaranti forbundet med opfyldelsen af det i vejledningen angivne måltal. Det vil altid afhænge af ansøgerfeltet.
Torben Spanget Christensen roste, som medlem af Samarbejdsudvalget, den meget engagerede og omhyggelige proces i Samarbejdsudvalget ved udarbejdelsen af det foreliggende
udkast. Han fandt resultatet af arbejdet meget tilfredsstillende.
Niels Arne Sørensen udtrykte stor tilfredshed med at man i retningslinjerne kunne finde en
præcisering og afgrænsning af adjunkters arbejdsopgaver.
Akademisk Råd godkendte med en enkelt tilføjelse udkastet, der vil blive sendt til Samarbejdsudvalgets accept med henblik på efterfølgende høring i fakultetets institutråd.
7. Udpegning af medlem til Biblioteksudvalget ved SDUB
Akademisk Råd havde modtaget to forslag til nyt medlem af Biblioteksudvalget, fra henholdsvis IH og IKV. Akademisk Råd besluttede at udpege Tønnes Bekker-Nielsen, IH, til
udvalget med den begrundelse at man ønskede at sikre den bredest mulige institutmæssige
repræsentation i udvalget. Humanioras anden plads i udvalget besættes p.t. af en medarbejder fra IKV.
8. Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Punktet udgik i formandens fravær.
9. Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen orienterede om nyt fra direktionen, herunder om nye supplerende adgangskriterier.
Med henvisning til den nylige sag med det forhøjede trusselsbillede ved SDU beklagede
dekanen at de studerende blev varslet væsentligt senere end ansatte ved SDU.
I tilknytning til det forhøjede trusselsbillede spurgte Hans-Christian Jensen til, hvorvidt der
var foretaget en koordineret politiindsat med politiet i de øvrige SDU-campusbyer. Dekanen
kunne ikke umiddelbart svare herpå, men vil undersøge spørgsmålet.
10. Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Dekanen oplyste at der er ansat en ny kommunikationsmedarbejder på fakultetet med tiltrædelse til januar 2017.
Han oplyse desuden at der snarest vil blive udsendt et fakultært nyhedsbrev med særligt
fokus på dimensioneringsomstillingspuljen.
11. Meddelelser
Ingen bemærkninger.
12. Evt.
a) Hans-Christian Jensen spurgte til tilgængeligheden af det nyligt udarbejdede notat om
kvalitet i humanistisk forskning. Papiret er p.t. kun tilgængeligt for medlemmer af Akademisk
Råd. Akademisk Råd drøftede notatets status og var enige om at der er tale om et arbejdspapir. Det blev foreslået at gøre papiret tilgængeligt for samtlige medarbejdere på fakultetet,
evt. som et addendum til referatet fra forrige møde i Akademisk Råd, idet det blev understreget at der er tale om et arbejdspapir. Dekanen vil gå videre med sagen.
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b) Hans-Christian Jensen takkede på vegne af formanden de afgående medlemmer af Akademisk Råd for det gode arbejde, rådet har udført i den seneste valgperiode, hvor der er
blevet arbejdet seriøst med en række store og alvorlige udfordringer for Humaniora.

Med venlig hilsen

Martin Lund
Fuldmægtig
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