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Formanden bød velkommen og orienterede indledningsvis om det planlagte forløb for
dagens møde.

1.

Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 4. juni 2019
Godkendt.

2.

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

3.

Professoradjungering
Institut for Kulturvidenskaber havde fremsendt indstilling om tildeling af titlen
adjungeret professor.
Akademisk Råd fandt det fremsendte forslag yderst velbegrundet og tilsluttede
sig indstillingen.

4.

Talentindstillinger
Akademisk Råd behandlede indstillinger fremsendt fra studierne.
Rådet besluttede at tildele udmærkelse til 3 studerende for ’ekstraordinær faglig
karakter’, mens 3 studerende blev tildelt udmærkelse for ’ekstraordinære eller
særlige innovative evner’.
I to tilfælde fandt Rådet ikke indstillingerne tilstrækkelig begrundet og vil anmode
om uddybende oplysninger for at kunne behandle indstillingerne.
Efter behandlingen af indstillingerne ønskede formanden at høre Akademisk
Råds holdning til processen med behandling af talentindstillingerne på rådets
ordinære møder. Der har tidligere været overvejelser om nedsættelse af et
mindre udvalg under Akademisk Råd til at varetage opgaven. Akademisk Råd
fandt ikke anledning til at ændre den nuværende procedure med inddragelse af
hele Rådet i behandlingen.
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5.

Æresdoktorer
Formanden orienterede om baggrunden for punktet og ønskede at høre dekanen
til status.
Dekanen orienterede om status og drøftelser om den fremtidige procedure på
Humaniora.
Formanden ønskede et årshjul for fakultetets behandling af spørgsmålet,
herunder for behandlingen i Akademisk Råd.
Dette vil blive udarbejdet af fakultetssekretariatet.

6.

Indkøbsaftaler (oversættelse/sproglig revision)
Formanden orienterede om baggrunden for punktet, som han fandt yderst
relevant at drøfte i Akademisk Råd.
Dion Rüsselbæk orienterede om sine og kollegers oplevelser med SDU’s
nuværende leverandør af oversættelse/sproglig revision af videnskabelige
tekster. Det er opfattelsen, at det udførte sprogarbejde ikke bliver udført på et
acceptabelt kvalitativt niveau. For at underbygge opfattelsen havde en VIPkollega, med institutlederens tilladelse, sendt en tekst til sprogrevision hos to
leverandører, bl.a. hos SDU’s nuværende leverandør på området.
Akademisk Råd drøftede spørgsmålet og den fremsendte, udførlige
dokumentation. Rådet var enig i Dion Rüsselbæks opfattelse af den manglende
kvalitet i arbejdet hos den nuværende leverandør. Flere af Akademisk Råds
medlemmer gav ligeledes udtryk for dårlige erfaringer med kvaliteten af
sprogarbejdet hos den pågældende leverandør.
Formanden fandt det stærkt kritisabelt, hvis en statslig indkøbsaftale medfører en
kvalitetsforringelse af det videnskabelige arbejde og understregede, at kvalitet
bør vægtes højere end en eventuel indkøbsaftale, da faglig kvalitet er helt
afgørende for, at vi kan indfri ambitioner i forhold til publikationer og
forskningsbevillinger.
Bodil Ravn bemærkede, at en veludført sprogopgave fra leverandørens side vil
kunne medvirke til en sproglig opkvalificering af SDU-medarbejderne.
Dekanen var enig i, at kvaliteten af det udførte sprogarbejde hos den nuværende
leverandør er af svingende kvalitet og oplyste, at fakultetet er i løbende dialog
med Udbudskontoret herom.
Dekanen gjorde samtidig opmærksom på, at man som medarbejder på SDU som
udgangspunkt er forpligtet til i videst muligt omfang at benytte de indgåede
indkøbsaftaler. Han gav dog samtidig udtryk for, at der fra ledelsesside var
forståelse for en vis fravigelse på visse aftaler, og at der ikke forventes 100%
compliance på alle indkøbsaftaler.
Formanden ønskede, at institutlederne bliver gjort opmærksom på muligheden for
at dispensere for indkøbsaftalen i særlige tilfælde.
På baggrund af drøftelsen i Rådet, meddelte dekanen, at fakultetet snarest vil
rette henvendelse til Udbudskontoret og bl.a. foreslå at der bliver indgået aftale
med flere leverandører på dette område.

Side 2

7.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden orienterede om seneste møde i Universitetsrådet, der fandt sted i juni
2019.
Han fandt ikke det pågældende møde videre opløftende, da mødet blev præget
af manglende beslutningsdygtighed som følge af, at flere mødedeltagere forlod
mødet undervejs.
Formanden orienterede desuden om en række spørgsmål og temaer, han
forventer vil blive drøftet i Universitetsrådet på de kommende møder.
Dekanen oplyste at spørgsmålet om karriereveje var drøftet. Det vil blive lagt ud
til fakulteterne at definere karriereveje lokalt, under hensyn til lokale forhold.

8.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen oplyste, at der snart vil kunne søges støtte til forskningsprojekter i
Direktionens Strategiske Pulje (DSP) og orienterede om processen.
Dion Rüsselbæk bemærkede, at man i stedet for den meget tidkrævende proces
med udarbejdelse af ansøgninger kunne vælge at uddele midlerne til
eksisterende forskningsmiljøer under forudsætning af, at disse havde formuleret
relevante projektidéer.
Dekanen bemærkede, at han fortsat er af den opfattelse, at Direktionens
Strategiske Pulje er en udmærket mulighed for at yde finansiel støtte til særligt
lovende projekter ved SDU.

9.

Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Dekanen orienterede om det nyligt afholdte ledelsesseminar med FN’s
verdensmål som tema.
Dekanen takkede for deltagernes engagement og for de mange gode posters og
indspil, der blev præsenteret på ledelsesseminaret.
Formanden fandt også store dele af seminaret vellykket, men oplyste, at han
havde mødt blandede reaktioner fra deltagere på seminaret. Der er bl.a. givet
udtryk for, at ledelsens ambitioner og visioner kunne have stået klarere ved
seminarets begyndelse, ligesom der savnedes mulighed for debat efter dekanens
afsluttende indlæg.
Han gav udtryk for den opfattelse, at der i verdensmålene er et betydeligt
potentiale for dels at samle store dele af SDU’s universitetsbefolkning dels at
tilvejebringe nye perspektiver på universitetets virke (drift, undervisning og
forskning), Han fandt dog også, at indholdet og processen vanskeligt lader sig
skille ad. I den forbindelse understregede han vigtigheden af at reflektere over
processen på SDU, hvor der savnedes medarbejderinddragelse forud for
ledelsens udmelding i medierne. En mere inddragende proces ville have været
nyttig i forhold til at skabe medejerskab og motivation, ligesom den kunne have
afklaret væsentlige spørgsmål og kvalificeret konkrete initiativer.
Dekanen oplyste, at han alene havde modtaget positive tilkendegivelser på
seminaret og oplyste, at SDU’s proces med verdensmålene nu kører. SDU’s
medarbejdere vil blive indbudt til at bidrage med indholdet.
I forlængelse heraf mindede han om, at SDU afholder Kickoff Verdensmålsforum
den 24. september 2019, hvortil såvel medarbejdere som studerende inviteres.
Der vil dog være en max-grænse for deltagerantallet.
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Der vil i den kommende tid blive afholdt en række Verdensmålfora, hvor hvert
fakultet vil blive tildelt ansvaret for afviklingen af et arrangement.
10. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 11.00

Casper Sylvest
Formand

Side 4

