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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 der afholdes i november 2018. Martin Lund oplyste at
indbydelse var sendt til samtlige ansatte ved fakultetet og til de studerende i
Akademisk Råd. Indbydelsen er endvidere sendt specifikt til de fire institutråd,
da disse formodes at have en særlig interesse i spørgsmålet. Indbydelsen vil
desuden blive tilsendt de studerende i fakultetets studienævn. Akademisk Råd
drøftede formen på seminaret og understregede vigtigheden af at deltagerne
får mulighed for at deltage aktivt i seminaret i de planlagte gruppedrøftelser.
Bodil Ravn foreslog ophængning af plakater for yderligere at synliggøre
seminaret for ansatte ved fakultetet. På opfordring fra Akademisk Råd vil det
blive undersøgt om forelæsning og paneldebat kan videolinkes, så
medarbejdere fra andre campusser kan overvære denne del af seminaret på
afstand.

4.

Temapunkt
Formanden bød Rune Nørgaard Jørgensen velkommen til behandling af
punktet i Akademisk Råd og orienterede om baggrunden for punktets
behandling.
Dekanen opridsede forårets til- og fravalgsproces på SDU - og resultatet heraf
- og fremhævede Humanioras rolle især i satsningerne: Human Health, CPOP
og SDU som digital frontløber.
Han mindede endvidere om de fakultære projekter, der i sin tid ikke blev
videresendt til direktionen, men som blev fundet støtteværdige på
fakultetsniveau.
Rune Nørgaard Jørgensen orienterede om processen omkring Human Healthsatsningen med et samlet budget på ca. 40 mio. kr. Han oplyste, at SDU
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støtter satsningen med ca. 21 mio. kr., mens de resterende midler skal skaffes
via ekstern finansiering. Alle VIP-medarbejdere på SDU er blevet inviteret til at
fremsende interessetilkendegivelser om projekter med tilknytning til
satsningen. På grund af et stort antal interessetilkendegivelser, hvoraf flere
kræver yderligere afklaring, er processen blevet noget forsinket. Det ligger
dog fast, at projektet om ’Narrativ Medicin’ igangsættes fra 1. januar 2019.
Rune Nørgaard Jørgensen oplyste derudover, at professor Dietrich Jung er
udpeget som projektleder for satsningen og at en projektkoordinator tiltræder
pr. 1. november 2018 til koordinering af projekterne og til at bistå med
fundingsupport.
Formanden takkede for orienteringen og kvitterede for den store åbenhed i
processen omkring Human Health-satsningen. Han bemærkede desuden, at
det havde været ønskeligt, at en sådan åbenhed også havde karakteriseret
processen op til beslutningen af budgetstrategien.
Akademisk Råd drøftede herpå satsningen og spurgte bl.a. ind til betydningen
af forsinkelsen. Ifølge Rune Nørgaard Jørgensens vurdering forventes
forsinkelsen ikke at have særlige økonomiske konsekvenser, da der alene er
tale om en tidsforskydning for at sikre kvaliteten i projekterne.
Stig Børsen Hansen ønskede at vide, om nye deltagere vil kunne byde ind.
Rune Nørgaard Jørgensen svarede, at udgangspunktet på nuværende
tidspunkt er at tage udgangspunkt i de forskere, der har meldt ind med
interessetilkendegivelser. Han ville på den anden side ikke afvise, at
projekterne kan udvikle sig herfra, så yderligere forskere og fagmiljøer kan
bringes i spil.
Som svar på forespørgsel fra Kathrin Maurer oplyste Rune Nørgaard
Jørgensen, at midlerne i Human Health-satsningen primært vil blive anvendt til
lønmidler og frikøb. Han forventer især, at der i projekterne vil ligge et
betydeligt antal tidsbegrænsede ansættelser, f.eks.postdoc-stillinger.
Formanden fandt det interessant med udsigten til postdoc-stillinger, men var i
tvivl om, hvorfra midler til den betydelige eksterne finansiering skal hentes.
Rune Nørgaard Jørgensen var af den opfattelse, at især private fonde vil være
sandsynlige eksterne bidragydere i denne sammenhæng.
Rune Nørgaard Jørgensen orienterede om TEK-satsningen og oplyste, at der
i august har været afholdt et seminar for interesserede forskere med henblik
på en rammesætning af satsningen.
Der afholdes opfølgende møde den 22. oktober for inviterede deltagere med
henblik på fastlæggelse af en plan for den videre proces.
Dekanen orienterede efterfølgende om status for Filosofikum, hvor en
indstilling, udarbejdet af en tværfakultær arbejdsgruppe, er fremsendt til
direktionen.
For så vidt angår Museumssatsningen er der afholdt to møder, som har
afdækket en række muligheder for samarbejde på tværs af fakultetet med
henblik på etablering af et mere formaliseret samarbejde med
museumsverdenen. Der arbejdes p.t. på afholdelse af en opstartskonference i
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sommeren 2019 med forventet deltagelse af museumsfolk fra hele den
syddanske region.
Dion Rüsselbæk gav udtryk for undren over, at oplagte miljøer ikke er
inddraget i denne forbindelse, da fakultetet herved risikerer ikke at stille det
stærkeste hold.
Dekanen svarede, at det på intet tidspunkt har været hensigten at udelukke
miljøer og understregede vigtigheden af at alle har mulighed for at byde ind.
I forlængelse heraf bemærkede Rune Nørgaard Jørgensen, at han fandt det
vigtigt, at forskningslederne bringer deres fagområder i spil i processer, som
den igangværende.
Kathrin Maurer bemærkede, at det var vigtigt at gøre klart for fakultetets
medarbejdere, at pluralismen i forskningen fortsat vægtes for ikke at risikere
en marginalisering af medarbejdere, der ikke nødvendigvis forskningsmæssigt
passer ind i de temporære satsninger.
Dekanen var enig i dette synspunkt og gjorde opmærksom på, at langt
størstedelen af forskningsmidlerne på fakultetet anvendes til forskning, der
ligger uden for de nævnte satsningsområder.
Formanden lukkede drøftelsen og takkede Rune Nørgaard Jørgensen for
hans deltagelse i behandlingen af punktet.
5.

VIP-suppleant til Akademisk Råd
Formanden oplyste, at der nu er fundet en kandidat til posten som VIPsuppleant med henblik på indstilling til rektors udpegning.

6.

Mødedatoer i 2019
Fakultetssekretariatet havde udsendt forslag til mødedatoer i 2019. Disse blev
godkendt. Formanden foreslog i forlængelse heraf, at enkelte af møderne, så
vidt det er muligt, afvikles med primært ekspeditionssager på dagsorden,
hvorved mødetiden på disse møder kan forkortes. Akademisk Råd tilsluttede
sig dette.

7.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden orienterede om seneste møde i Universitetsrådet, herunder om
positive drøftelser om projektet ’Fremtidens uddannelse’.
Han refererede endvidere fra Universitetsrådets drøftelse af spørgsmålet om
åbenhed i centrale beslutningsprocesser og fandt det fortsat bekymrende, at
de er præget af en betydelig lukkethed. Eksempelvis fremgår det ikke af
bestyrelsesreferater, hvilke lukkede punkter bestyrelsen drøfter. Han henviste
i den forbindelse til referatet fra rådets seneste møde. Formanden fandt ikke,
at synspunktet om større åbenhed vandt gehør hos ledelsen.

8.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen orienterede om drøftelser i direktionen, herunder blandt andet om
indførelse af karakterkrav på samtlige af SDU’s uddannelser. Beslutningen
herom er sket i samarbejde med studieledere. Dekanen oplyste, at der vil
blive benyttet differentierede kvotienter på fakultetets uddannelser.
Bodil Ravn gjorde opmærksom på vigtigheden af, at Studievalg Fyn
informeres om de ændrede optagelseskrav.
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9.

Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Dekanen oplyste, at antallet af engelsksprogede studieplader på Humaniora,
ud fra de foreliggende meldinger, vil skulle reduceres med ca. 20 pladser.
Fakultetet afsøger p.t. forskellige løsningsmuligheder i denne forbindelse.

10. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Mødet sluttede kl. 11.05

Casper Sylvest
Formand
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