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Dagsorden for mødet:
A-punkter
1.

Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 23. april 2018
Godkendt

2.

Meddelelser, herunder høringer og referater (se b-punkter nedenfor)
Ingen bemærkninger.

3.

Seminar om forskningsfrihed
Formanden orienterede om status for planerne om afholdelse af et seminar
om forskningsfrihed affødt af temadrøftelsen på seneste møde i Akademisk
Råd. Seminaret tænkes afholdt i efteråret 2018 i regi af Akademisk Råd.
Formanden har været i kontakt en førende britisk forsker på området,
professor Terence Karran, Lincoln University, med henblik på afholdelse af
oplæg på seminaret. Formanden ønskede at høre Akademisk Råds holdning
til formen på seminaret og til yderligere inviterede deltagere, der har været
aktive i debatten om forskningsfrihed. Akademisk Råd drøftede spørgsmålet
og enedes om formen, ligesom en række navne blev foreslået. Formanden vil
i samarbejde med fakultetssekretariatet arbejde videre med planerne og
planlægger at tage kontakt med de foreslåede forskere inden sommerferien.
Bodil Ravn foreslog at der ved udsendelse af invitation blev givet mulighed for
at forskere kan fremsætte forslag til særlige problemfelter, de ønsker belyst på
seminaret. Forslaget blev taget til efterretning og vil blive overvejet ved
udsendelse af indbydelser til seminaret.

4.

Temapunkt: DVIP
Formanden introducerede punktet, herunder rammerne for Akademisk Råds
drøftelse og understregede i den forbindelse, at Rådet ikke kan rådgive om
spørgsmål, der henhører under Samarbejdsudvalget. Formanden bemærkede
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dog også, at problemstillingerne vedr. brugen af DVIP er komplekse og
indeholder mange spørgsmål af relevans for den faglige udvikling på
fakultetet.
Han bød lektor Ingrid Stage velkommen til deltagelse i behandlingen af
punktet og bemærkede, at hun som tidligere formand for DM har stor indsigt i
spørgsmålet.
Dekanen orienterede om status på DVIP-området, bl.a. om udviklingen i
forbruget af DVIP på fakultetet. Han oplyste samtidig, at fakultetet ikke har en
overordnet politik på området, men er opmærksom på forholdet mellem VIP
og DVIP, bl.a. af hensyn til forskningsdækningen af undervisningen.
Ingrid Stage orienterede om sit arbejde i DM med problematikken om brugen
af DVIP-medarbejdere på universiteterne. Hun mindede i den forbindelse om
muligheden for fastansættelse af eksterne lektorer. Hun påpegede samtidig,
at der var en særlig udfordring med brugen af undervisningsassistenter på
universitetsområdet. Hun opfordrede til, at man i højere grad gør brug af
eksterne lektor frem for undervisningsassistenter.
Stig Børsen Hansen fremlagde en række synspunkter i relation til DVIPspørgsmålet. Han fandt den udbredte brug af undervisningsassistenter til
opgaver af meget selvstændig karakter problematisk. Han udtrykte samtidig
bekymring for en række forhold som eksempelvis fagudvikling på områder
med høj DVIP-dækning af undervisningen, DVIP-medarbejdernes ringe
arbejdsvilkår samt dårlig integration af DVIP-medarbejdere i fagmiljøer.
Dekanen var enig i, at det burde være muligt at sikre bedre integration af
DVIP-medarbejdere i de faglige miljøer og vil opfordre til at dette sker snarest.
Flemming Smedegaard gav udtryk for, at han fandt det betænkeligt, at DVIPmedarbejdere udfører en række ulønnede opgaver, som ligger udover
undervisningen, bl.a. deltagelse i faggruppemøder og planlægningsmøder.
Han bemærkede endvidere, at man på visse områder har forsøgt at sikre
fastlærerdækningen ved ansættelse af tidsbegrænsede videnskabelige
assistenter. På grund af opgørelsesmetoden kan dette dog sløre et problem
med lav forskningsdækning af undervisningen på visse fagområder.
Formanden bemærkede det betænkelige ved en for lav forskningsdækning i
forhold til akkrediteringen af fakultetets uddannelser.
Bodil Ravn gjorde opmærksom på at eksterne lektorer på visse uddannelser
bidrager med erfaringer og nyttig viden fra praksisfeltet.
På baggrunden af de fremsatte kommentarer drøftede Akademisk Råd
herefter spørgsmålet om brugen af DVIP ved Det Humanistiske Fakultet og
understregede bl.a. vigtigheden af at sikre en bedre integration af DVIPmedarbejderne og anerkende deres betydning for undervisningen på
fakultetet.

Side 2

Formanden rundede punktet af med en tak til Ingrid Stage og Stig Børsen
Hansen for deres respektive oplæg og væsentlige bidrag til drøftelsen og
takkede samtidig medlemmerne i Akademisk Råd for de fremsatte
synspunkter og en god diskussion.
5.

VIP-suppleant til Akademisk Råd
Der foreligger endnu ingen afklaring i dette spørgsmål, så punktet udsættes til
et senere møde i Akademisk Råd.

6.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden orienterede om seneste møde i Universitetsrådet, der forløb
tilfredsstillende. Universitetsrådet havde blandt andet drøftet spørgsmål om
rådets arbejdsform, om den interne kommunikation på SDU og om balancen
omkring fortrolighed/lukkethed i forhold til medarbejderne.

7.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen oplyste, at direktionen p.t. drøfter udarbejdelsen af et strategisk
årshjul og desuden arbejder med en proces omkring branding af SDU.
Formanden spurgte til direktionens opmærksomhed på inddragelsen af
universitetets ansatte og studerende efter erfaringerne med den seneste tilog fravalgsproces.
Dekanen oplyste, at der i direktionen er en opmærksomhed på
problemstillingen.

8.

Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Dekanen oplyste, at der er udsendt indbydelse til alle fakulteter om deltagelse
i et orienteringsmøde primo juli om Human Health-satsningen med henblik på
indsendelse af interessetilkendegivelser.
Medlemmer af Akademisk Råd gjorde opmærksom på, at de ikke havde
modtaget en sådan indbydelse. Dekanen ville straks følge op på dette.

9.

Eventuelt
Dekanen meddelte, at der afholdes ledelsesseminar medio august for
fakultetets institut-, forsknings- og studieledere.

Mødet sluttede kl. 14.45

Casper Sylvest
Formand
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