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Dagsorden for mødet:
A-punkter
1.

Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 21. juni 2018
Godkendt.

2.

Meddelelser, herunder høringer og referater
Ingen bemærkninger.

3.

Seminar om forskningsfrihed
Formanden orienterede om status for det planlagte seminar om
forskningsfrihed til afholdelse i november 2018, herunder om tilsagn fra en
række paneldeltagere. Han foreslog samtidig Kathrin Maurer at indtræde i
panelet. Kathrin Maurer indvilgede i at deltage som paneldeltager.
Formanden forelagde sine tanker om seminaret og ønskede en drøftelse i
Rådet om indholdet og afviklingen af arrangementet. Akademisk Råd drøftede
seminaret og enedes om såvel indhold som form, herunder om at seminaret
vil blive afholdt på engelsk. Formanden udarbejder i samarbejde med
fakultetssekretariatet indbydelse til udsendelse til alle medarbejdere ved Det
Humanistiske Fakultet.

4.

Fremtidige temapunkter.
Formanden ønskede at høre Akademisk Råd til formen for de hidtidige
temadrøftelser samt forslag til nye emner til behandling i Rådet. Akademisk
Råd fandt, at formen for temadrøftelserne var velfungerende og de
behandlede temaer relevante og vigtige, men ønskede, at der i Rådet bliver
mulighed for opfølgning på de behandlede temaer. Formanden var enig i dette
og vil sikre at opfølgning på behandlede temapunkter med mellemrum bliver
dagsordensat på møder fremover.
Akademisk Råd fremsatte endvidere en række forslag til temadrøftelser,
herunder temaer med tilknytning til projekter fra den i foråret gennemførte tilog fravalgsproces. Disse temaer blev noteret ned og vil blive taget op på
møder i 2018-2019.
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5.

Talent
Akademisk Råd behandlede indstillinger fra studierne om udmærkelse på
eksamensbeviset og besluttede følgende:
6 indstillinger blev imødekommet
1 indstilling blev afvist
1 indstilling kræver uddybning. Denne indstilling vil blive behandlet skriftligt i
Rådet når uddybende oplysninger foreligger.
Rådet gjorde endvidere opmærksom på, at omfanget af det fremsendte
bilagsmateriale til indstillinger var for omfattende. Sekretariatet tog dette til
efterretning og vil sikre, at antallet af bilag begrænses, når der igen indkaldes
talentindstillinger fra studierne.

6.

Temapunkt: Uddannelser og uddannelsesøkonomi
Formanden bød prodekan Lars Grassmé Binderup velkommen til behandling
af punktet. Formanden introducerede temaet og bemærkede indledningsvis,
at han finder det vigtigt, at Akademisk Råd ikke er afkoblet fra udviklingen på
uddannelsessiden, men bør holdes løbende informeret om status for
uddannelserne på fakultetet for at kunne varetage sin rådgivende funktion
også på dette område.
Flemming Smedegaard udtrykte ønske om, at fakultetets årlige
Uddannelsesregnskab tilsendes medlemmerne af Akademisk Råd. Dekanen
vil sørge for dette.
På formandens forespørgsel forelagde prodekanen en række nøgletal,
herunder tal for optag, frafald og ledighed. Prodekanen oplyste, at disse tal
endnu ikke er endelige. Han bemærkede, at optaget samlet set var
tilfredsstillende, med et ganske lille – og forventet – fald i antallet af
ansøgninger i 2018. Enkelte studier har oplevet en betydelig procentvis
stigning i ansøgertallet, mens andre har oplevet et tilsvarende fald. For så vidt
angår frafald oplyste prodekanen, at dette var faldet, mens ledighedstallene er
stigende.
Formanden spurgte prodekanen om tidspunkt for endelige nøgletal.
Prodekanen kunne oplyse, at disse tal forventeligt vil foreligge omkring 1.
oktober.
Akademisk Råd drøftede herefter den aktuelle status og udfordringer for
fakultetets uddannelser.
Dekanen gav udtryk for bekymring for stigende ledighedstal, som bør tages
meget alvorligt.

7.

VIP-suppleant til Akademisk Råd
Der var intet nyt til punktet, som vil blive taget op på næste møde i Akademisk
Råd.

8.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden bemærkede, at der intet nyt var siden sidste møde i Akademisk
Råd. Næste møde i Universitetsrådet finder sted den 10. september 2018,
hvor rådet blandt andet skal drøfte det nye projekt ”Fremtidens uddannelser”,
som optager mange VIP-medarbejdere ved fakultetet.
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9.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen orienterede om drøftelser i direktionen, herunder blandt andet om
nye optagelseskrav på SDU. Endvidere orienterede han om det kommende
besøg af USA’s tidligere præsident, Barack Obama.

10. Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Dekanen oplyste at der har være afholdt ledelsesseminar i fakultetsregi, med
deltagelse af institutledere, studieledere, forskningsledere og relevante TAPmedarbejdere. Dekanen orienterede om drøftelser på ledelsesseminaret.
11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Mødet sluttede kl. 11.00
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