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Dagsorden for mødet:
Formanden bød velkommen og orienterede indledningsvis om det planlagte forløb
for dagens møde.
1.

Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 12. marts 2019
Godkendt

2.

Meddelelser, herunder høringer og referater (se b-punkter nedenfor)
Formanden oplyste, at følgende personer er blevet tildelt den filosofiske doktorgrad ved Det Humanistiske Fakultet:
Museumschef Henrik Skov Kristensen, Frøslevlejrens Museum, Nationalmuseet
Lektor Martin Hvidt, Institut for Historie, SDU
Lektor Anne-Marie Søndergaard Christensen, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

3.

Temapunkt: Fremtidens Uddannelser
Formanden introducerede temapunktet og bød centerleder, professor Peter
Bro, Center for Journalistik, velkommen.
Peter Bro orienterede om baggrunden og status for SDU-projektet ’Fremtidens
uddannelser’, som i første omgang implementeres på cand.public-uddannelsen
på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Akademisk Råd drøftede efterfølgende perspektiverne i projektet og mulighederne for at implementere dele af projektet på uddannelser ved Humaniora.
Formanden takkede Peter Bro for hans præsentation og for hans deltagelse i
mødet.
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4.

ORCID
Formanden bød Anne Thorst Melbye, leder af Purekontoret på SDUB, velkommen.
Anne Thorst Melbye orienterede om ORCID, herunder om direktionens beslutning om, at alle forskningsmedarbejdere på SDU vil skulle oprette en ORCIDprofil. Hun bemærkede, at oplysning om ORCID-profilnr. fremover vil være et
krav til ansøgere til forskerstillinger ved SDU.
Dekanen vil sikre, at fakultetssekretariat efter sommerferien vil udsende
orienteringsmail til fakultetets VIP-medarbejdere herom med angivelse af frist
for oprettelsen. Melbye tilbød, at Purekontoret på et tidspunkt, der aftales med
fakultetet, ville fungere som support i relation til eventuelle spørgsmål og
udfordringer i forbindelse med oprettelse af ORCID.
Formanden takkede Anne Thorst Melbye for hendes oplæg og deltagelse i dagens møde.

5.

Æresdoktorer
Formanden opridsede forårets forløb for indstillinger af kandidater til æresdoktorgraden. Han fandt ikke, at processen var forløbet optimalt og skitserede
den fremtidige procedure i Akademisk Råd.
Akademisk Råd tog dette til efterretning.

6.

Opfølgning på temadrøftelser (Klimapolitik, DVIP mm.)
Formanden oplyste, at han senere i juni vil deltage i et institutledermøde, hvor
DVIP-spørgsmålet vil blive drøftet. Udover dekan og Humanioras institutledere,
vil mødet have deltagelse af prodekanen, Humanioras VIP-fælles-TR, SUnæstformand, og tidligere DM-formand Ingrid Stage. Formanden har
forventning om, at mødet kan bane vej for gode og pragmatiske løsninger til
alles bedste i en situation, hvor de mere strukturelle og principielle spørgsmål
ikke umiddelbart ser ud til at kunne løses politisk og i aftalesystemet.
Flemming Smedegaard udtrykte håb om, at DVIP-medarbejdernes deltagelse i
nødvendige aktiviteter ud over undervisningen, f.eks. møder om undervisningsplanlægning, vil kunne honoreres fremover.
For så vidt angår opfølgning på klimapolitikken på SDU orienterede dekanen
om fakultetets ledelsesseminar i august, hvor også Akademisk Råds medlemmer er inviteret til at deltage. Seminaret vil tage udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.
Han oplyste endvidere, at han har bragt bæredygtighedsspørgsmålet op i en
række universitære sammenhænge, bl.a. i direktionen, hvor spørgsmålet har
været drøftet ved flere lejligheder. SDU’s direktion har besluttet, at der ikke skal
udarbejdes en tværgående, ensartet model for alle enheder på universitetet,
men at der rundt omkring på SDU bør defineres lokale tiltag.
Dekanen var af den opfattelse, at der mange steder på SDU var stort fokus på
spørgsmålet, og at der var iværksat en række lokale bæredygtighedsinitiativer
på universitetet. Det blev også drøftet, hvordan det organisatoriske set-up kan
bidrage til, at SDU flytter sig på dette spørgsmål. Formanden udtrykte ønske
om, at karakteren og placeringen af ansvaret for projektet giver universitetet og
dets ledelse mulighed for at udfordre sig selv.

Side 2

Akademisk Råd udtrykte tilfredshed med direktionens beslutning og fandt det
lokale engagement i spørgsmålet meget vigtigt. Formanden oplyste, at
klimaspørgsmålet er på dagsordenen på det kommende møde i
Universitetsrådet. Her forventede han at få lejlighed til at drøfte initiativerne.

7.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden oplyste, at han på førstkommende møde i universitetsrådet vil
foreslå etablering af en SDU-avis for alle, der har sin gang på SDU i
dagligdagen (studerende, medarbejdere og ledelse). Formålet er at
tilvejebringe et bedre informationsniveau, fostre samhørighed og skabe dialog
og debat på universitetet med henblik på at styrke SDU. Forslaget bygger på
erfaringer med lignende publikationer fra Københavns Universitet og Aarhus
Universitet.
Derudover kunne formanden oplyse, at han forventede, at Universitetsrådet vil
påbegynde en drøftelse af en model for måling af forskningskvalitet, som er et
parameter i SDU’s rammekontrakt.

8.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen orienterede om status for hidtidige overvejelser om SDU-tilknytning af
et udefra kommende forskningsmiljø. Han oplyste, at sagen ikke længe er
relevant.

9.

Nyt fra Fakultetet v/dekanen
a) Dekanen takkede for Hum-medarbejdernes store indsats i forbindelse med
forskningens døgn.
b) På baggrund af en række medarbejderhenvendelser vedrørende en konkret
sag om en medarbejders udtalelser i medierne, meddelte dekanen, at han ikke
ønsker at regulere medarbejdernes ytringer i offentlige sammenhænge. Akademisk Råd drøftede det principielle i dekanens holdning.

10. Eventuelt
Formanden meddelte, at han forventer, at det kommende møde i Akademisk
Råd i august 2019 vil blive et kortere ekspeditionsmøde.
Han foreslog derudover, at temapunktet på augustmødet skal omhandle fakultetets økonomi/budget 2020.

Mødet sluttede kl. 15.00
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