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Dagsorden for mødet:
A-punkter
1. Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 30. august 2017
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Meddelelser, herunder høringer og referater (se b-punkter nedenfor)
Ingen bemærkninger.
3. Doktordisputatser
a) Formanden oplyste, at Nina Bonderup-Dohn har forsvaret sin doktordisputats ved et offentligt forsvar den 21. september 2017. Dekanen konfererede doktorgraden i forlængelse af forsvaret.
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b) Formanden oplyste, at Morten Pedersens disputatsforsvar forventes afholdt primo 2018.

4. Æresdoktor 2018
Den foreliggende indstilling fra bedømmelsesudvalget blev godkendt.
Akademisk Råd spurgte efterfølgende til æresdoktorers rolle og funktion. Dekanen oplyste, at der ikke var formelle krav forbundet med æresdoktortitlen,
men opfordrede til at de faglige miljøer gjorde brug af æresdoktorernes ekspertise i faglige sammenhænge.
5. Talentprogram
a) Akademisk Råd drøftede det fremsendte forslag til et nyt fakultært talentprogram inden for sprog, herunder spørgsmålene om kompetencer versus
talent og om ekstra ECTS point kan oversættes til talent. Akademisk Råd
var umiddelbart positivt indstillet over for forslaget, men bad forslagsstillerne specificere krav til optagelse og eksamensform på talentprogrammet. Akademisk Råd vil herefter drøfte forslaget på rådets næstkommende møde i december.
Alexandra Holsting understregede, at det foreliggende forslag om gennemførelse af talentprogram i sprog skal føre til anerkendelse på eksamensbeviset og ikke udmærkelse.
b) Formanden orienterede om møde afholdt på fakultetet med henblik på afklaring af tvivlsspørgsmål og præcisering af proceduren for indstillinger i
forbindelse med talentprogrammet. Der var på baggrund af mødet udarbejdet et notat, som vil blive tilgængeligt på fakultetets hjemmeside.

6. Temapunkt: Økonomi
Dekanen orienterede indledningsvis om den øjeblikkelige økonomiske situation på Humaniora og begrundede den nyligt udsendte mail til medarbejderne
ved Det Humanistiske Fakultetet om årsager til og mulige konsekvenser af
den forventelige indtægtsnedgang i de kommende år. Dekanen oplyste, at
forudsætningerne for at håndtere de økonomiske udfordringer var forandret
siden mailen blev sendt ud, bl.a. fordi der arbejdes på en fælles budgetproces
på SDU i foråret 2018. Han gav samtidig udtryk for, at der på flere niveauer
arbejdes hårdt på at begrænse og afbøde konsekvenserne af faldet i indtægter på Humaniora. Forventningen er, at humanioras økonomiske udfordringer
vil indgå i en fælles budgetproces, hvilket kan være positivt. Dekanen understregede i den forbindelse, at der ikke er tanker om at reducere i fakultetets
uddannelsesportefølje.
.
Mads Funding oplyste, at der udføres en dygtig og effektiv styring af omkostningerne ved institutterne på Humaniora. Han forsikrede om, at der vil blive
kigget grundigt på fakultetets driftsbudget for at høste flest mulige besparelser
på driftssiden.
På anmodning af formanden uddybede dekanen direktionens overvejelser om
strategiske investeringer.
Flemming Smedegaard spurgte til, på hvilket grundlag dekanen valgte at udsende den dramatiske mail 5. oktober – og om denne på forhånd var afstemt
med rektor? Derudover ønskede han at høre til, hvilke instrukser dekanen
havde givet institutlederne, da nogle af disse har valgt at skære voldsomt i
studiernes undervisningsrekvisitioner samt givet unge kolleger i kvalifikations-
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stillinger besked om, at de ikke kan forvente, at der ville blive stillinger til dem?
Endelig spurgte han til, hvad er der præcist er sket mellem udsendelsen af
dekanens mail 5. oktober og dagens møde i Akademisk Råd, som har medført, at situationen nu ser mindre dramatisk ud?
Akademisk Råd drøftede den økonomiske situation og gav udtryk for en vis
undren over usikkerheden i forhold til budgetrammen, da en væsentlig del af
de faldende indtægter har været kendt i længere tid. Der blev også udtrykt bekymring for, at den lokale ledelse iværksatte besparelser, inden omfanget af
de økonomiske udfordringer lå fast. Akademisk Råd var derudover uforstående over for, at en række planlagte investeringer på SDU tilsyneladende har givet udsigt til en ubalance fakulteterne imellem, med meget alvorlige konsekvenser for blandt andet Humaniora.
Formanden udtrykte bekymring for den økonomiske situations indvirkning på
den faglige udvikling på Humaniora, både på forsknings- og uddannelsessiden, men fandt det trods alt positivt, at der er udsigt til en fælles SDUbudgetproces i foråret 2018. Dette vil give bedre tid til at overveje, hvordan
universitetet bedst anvender de midler, der er til rådighed. Samtidig vil det også give bedre mulighed for at inddrage udvalg, råd og medarbejdere i processen. Han påpegede, at universitetets kerneopgaver – forskning og undervisning – bør være det overvejende hensyn, og han opfordrede i den forbindelse
til, at de decentrale fagmiljøer og deres faglige ekspertise bliver inddraget.
Endelig bemærkede han, at det var hans opfattelse, at medarbejderne gerne
indgår i konstruktive drøftelser af løsninger og nye initiativer, der har fokus på
fagligheden.
Dekanen afrundede punktet med at kommentere på en del af de synspunkter
og spørgsmål, der var fremsat under Akademisk Råds drøftelse. Han gentog
afslutningsvis sit håb om at de økonomiske udsigter i nogen grad bedres og at
konsekvenserne bliver mindre drastiske end udmeldt i mailen til medarbejderne for nylig.
7.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden oplyste, at han stedse er meget optaget af at sikre, at Universitetsrådet inddrages i væsentlige beslutninger på SDU så tidligt som muligt, og
at karakteren af denne inddragelse sætter rådet i stand til bedst muligt at kunne rådgive direktionen i spørgsmål af strategisk, organisatorisk og økonomisk
karakter.

8.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen oplyste:
 at rektor afholder ledelsesseminar den 11.-12. oktober 2017 om SDU’s
strategi. Formanden bemærkede i den forbindelse, at det kunne være nyttigt med en grundig drøftelse af balancen i udmøntningen af Strategi for
SDU (dateret september 2017).
 at direktionen havde drøftet en koordineret SDU-tilstedeværelse med fælles fokus i forbindelse med det årlige Folkemøde på Bornholm, hvor et betydeligt antal SDU-medarbejdere hvert år deltager i forskellige sammenhænge. Direktionen har besluttet ikke at arbejde videre med et sådant fællesinitiativ.
 at direktionen på et temamøde den 5. oktober havde haft besøg af chefkonsulent Thomas Blomgren-Hansen fra Analysekontoret, Uddannelses-
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og Forskningsministeriet, som holdt oplægget ”Analyseprogram – Effekt af
forskningen”.
9.

Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Dekanen oplyste:
 at Akkrediteringsinstitutionen er på besøg på SDU den 10. oktober 2017
med henblik på at drøfte forskningsbasering af undervisning. Narrativ medicin er udtaget som fokusområde på Humaniora på SDU.
 at fakultetet for ganske nylig har modtaget 3 bevillinger fra Veluxfonden.
 at SDU har etableret et Gender Equality Team (GET-SDU) med særligt fokus på kønssammensætningen blandt forskerne på SDU. Dekanen tilføjede at Humanioras eget ligestillingsudvalg også har fokus på diversitet i
bredere forstand, herunder kønssammensætning, blandt medarbejderne.

10. Eventuelt
Bodil Ravn spurgte til muligheden for at tilbyde særlige talentprogrammer på
tværs af fakulteter, eksempelvis sprog for ingeniørstuderende, eventuelt som
ekstra-curriculær aktivitet. Dekanen oplyste, at der ikke hidtil har været velvilje
fra andre fakulteter til at afgive ECTS til denne type aktiviteter.

Mødet sluttede kl. 15.05.

B-punkter (ikke til behandling)
a)

Skriftlige høringer om nedsættelse af fagkyndige udvalg siden sidste
møde
Institut for Design og Kommunikation
17/30239 Lektorat i interaktionsdesign
17/30873 Associated professor in library science and knowledge communication
17/30882 Associated professor in ICT, cognition and learning
Institut for Historie:
17/26001 Lektorat i amerikansk historie
17/30956 Adjunktur i moderne historie
Institut for Sprog og Kommunikation:
17/32389 Lektorat (sub adjunktur) i sprog og kommunikation

b)
a.
b.
c.
d.
e.

Referater
Referat fra møde i Universitetsrådet
Referat fra møde i Direktionen (åbner link på SDUnet)
Referat fra møde i Institutlederkredsen
Referat fra møde i SDU’s Uddannelsesråd
Referat fra møde i Humanioras Uddannelsesråd
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Med venlig hilsen

Casper Sylvest
Formand for Akademisk Råd
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