Det Humanistiske Fakultet

Referat af konstituerende møde i Akademisk Råd
13. januar 2017 kl. 9.15 i Mødelokale Romeo
Tilstedeværende:

Dion Rüsselbæk Hansen, Stig Børsen Hansen, Simon Hedegaard, Alexandra Holsting (observatør for studielederne), Katrine
Sofia Lind, Emil Bügel Fisker Madsen, Kathrin Maurer, Benedicte
Karlog Mortensen, Bodil Ravn, Maria Slej-Hasselstrøm, Flemming Smedegaard, Casper Sylvest, Simon Møberg Torp.

25. januar 2017

Sagsnr. 17/870
ML
mlund@sdu.dk
T 65503117

Fra administrationen deltog: Martin Lund
Dekanen bød indledningsvis det nyvalgte Akademiske Råd velkommen og forestod mødeledelsen ved
behandling af pkt. 1, hvorefter formanden overtog ledelsen af mødet.

Dagsorden
1. Valg af formand
Dekanen orienterede om valgreglerne i forbindelse med valg af formand til Akademisk Råd.
Casper Sylvest opstillede til posten og blev valgt uden modkandidater.
2. Godkendelse af forretningsorden for Akademisk Råd
Godkendt.
3. Skriftlige høringer om nedsættelse af fagkyndige udvalg siden sidste møde
Da der ingen skriftlige høringer havde været siden sidste møde, var der ingen bemærkninger til punktet.
4. Nedsættelse af bedømmelsesudvalg til doktordisputats
Akademisk Råd besluttede at nedsætte bedømmelsesudvalget på baggrund af
indstilling fra Institut for Design og Kommunikation (sagsnr. 16/48037).
Akademisk Råd efterlyste bekendtgørelsen på området. Fakultetssekretariatet
sørger for at bekendtgørelsen bliver rundsendt til Akademisk Råds medlemmer
inden næste møde.
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5. Tildeling af ph.d.-graden
Dekanen oplyste at tildeling af ph.d.-grader normalt behandles ved skriftlig høring
af Akademisk Råd af hensyn til en hurtigere sagsbehandling. Det er ikke i de ph.d.studerendes interesse at afvente behandling på møder i Akademisk Råd.
a. Jette Ernst afsluttede den 18. november 2016 sit ph.d.-studium med et offentligt forsvar. Der foreligger endelig indstilling.
Akademisk Råd tildelte Jette Ernst ph.d.-graden på grundlag af bedømmelsesudvalgets indstilling.
b. Else Lauridsen afsluttede den 19. december 2016 sit ph.d.-studium med et
offentligt forsvar. Der foreligger endelig indstilling
Akademisk Råd tildelte Else Lauridsen ph.d.-graden på grundlag af bedømmelsesudvalgets indstilling.
c.

Kristian Bruun Rasmussen afsluttede den 19. december 2016 sit ph.d.studium med et offentligt forsvar. Der foreligger endelig indstilling.
Akademisk Råd tildelte Kristian Bruun Rasmussen ph.d.-graden på grundlag af bedømmelsesudvalgets indstilling.

6. Fastsættelse af mødedatoer i 2017
Sekretariatet fremlagde en liste med mulige mødedatoer. Det besluttedes at fastholde mødedato for det førstkommende møde, den 28. februar 2017. Øvrige mødedatoer vil blive indkaldt via Outlook.
7. Evt.
a) Formanden bad dekanen orientere om væsentlige sager i Akademisk Råd i
den forgangne AR-valgperiode og spurgte til hans forventninger til den
kommende periode. Dekanen orienterede om de faste sager, som henhører under Akademisk Råd og nævnte derudover en række større sager,
som Akademisk Råd har drøftet i de senere år, herunder dimensionering af
uddannelserne, strategiske til- og fravalg, retningslinjer for forskningsproduktion m.m.
For så vidt angår kommende sager oplyste dekanen at bl.a. forventninger
til en kommende taxameterreform givetvis vil give anledning til drøftelse og
behandling i Akademisk Råd. Det samme gælder en række andre sager
som eksempelvis drøftelse af samfundsmæssig impact af forskningen og
retningslinjer for prisopgaver.
b) På opfordring fra formanden fik medlemmerne lejlighed til at præsentere
individuelle fokuspunkter til eventuel drøftelse i den kommende periode i
Akademisk Råd.
c) Formanden gav udtryk for at han kunne ønske sig at møderne i Akademisk
Råd bliver et forum med fri debat, hvor medlemmer får lejlighed at drøfte
synspunkter i rådet, således at rådet kan opfylde sin rolle som rådgivende
organ for fakultetsledelsen ’om forhold af relevans for fakultetets udvikling,
organisering og økonomi…’ (jf., SDU vedtægt, §32, stk. 3).

Mødet sluttede kl. 10.55.
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Med venlig hilsen
Martin Lund
Fuldmægtig
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