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Formanden indledte med at bemærke, at dagens møde vil forsøges afviklet som et
kortere møde, jf. tidligere drøftelser om formatet for Akademisk Råds møder.
Formanden bemærkede endvidere, at der var tilføjet et punkt 2b) til dagsorden.

Dagsorden for mødet:
A-punkter
1.

Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 19. december
2018
Godkendt.

2.

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

2b) Doktordisputatser
Nedsættelse af bedømmelsesudvalg til indleveret afhandling, sag nr. 18/68535:
Akademisk Råd godkendte Indstilling fra Institut for Kulturvidenskaber.

3.

Talent
Der forelå 2 indstillinger fra studierne. Akademisk Råd besluttede at
imødekomme begge indstillinger.
Formanden ønskede efterfølgende at høre Akademisk Råd til den nuværende
procedure for behandling af talentindstillinger, herunder til muligheden for at
lade et underudvalg forbehandle indstillingerne med henblik på skriftlig høring
i Rådet. Akademisk Råd drøftede spørgsmålet og besluttede at fortsætte den
nuværende procedure også ved den kommende runde i sommeren 2019.
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4.

Temapunkter i 2019
Formanden oplyste, at han havde modtaget 2 forslag til temapunkter til
behandling i Akademisk Råd:
•
•

Projekt Fremtidens uddannelser
Klimapolitik på Humaniora

Kathrin Maurer uddybede, som forslagsstiller, de to forslag.
Akademisk Råd drøftede spørgsmålet og fandt begge forslag meget
interessante og relevante at drøfte i Rådet. Punkterne vil blive programsat på
forårets møder i Akademisk Råd.
Formanden bemærkede efterfølgende, at han kunne ønske en temadrøftelse
af fakultetets økonomi tidligt i efteråret, således at Akademisk Råd kan leve op
til sin rolle som rådgiver for ledelsen og behandle spørgsmålet forud for
vedtagelse af fakultetets budget for 2020.
Formanden forespurgte til yderligere forslag til temapunkter. Akademisk Råd
foreslog en række punkter til eventuel drøftelse i Rådet:
•
•
•

Karakterskala
Udmøntning af national sprogstrategi
DVIP (opfølgning på tidligere temapunkt)

Akademisk Råd vil tage disse punkter på dagsorden på Rådets møder i
efteråret 2019/foråret 2020.
5.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden oplyste, at den tidligere formand for Universitetsrådet, professor
Jesper Wengel, udtræder af Universitetsrådet som konsekvens af, at han ikke
længere er formand for Akademisk Råd ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Formanden oplyste endvidere, at Niels Christian Pedersen er konstitueret som
ny formand for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og
indtræder i Universitetsrådet. Han afløser Mette Præst Knudsen, der er blevet
konstitueret som prodekan for forskning ved Samfundsvidenskab.

6.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen oplyste, at han har bragt klimaspørgsmålet op til drøftelse i SDU’s
direktion. Direktionen har besluttet at arbejde med spørgsmålet om
bæredygtighed på SDU og vil indledningsvis nedsætte et udvalg til formålet.
Formanden spurgte til medarbejdernes inddragelse i dette udvalgsarbejde.
Dekanen vil undersøge sammensætningen af udvalget.

7.

Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Dekanen oplyste, at også ledelsesseminaret i august 2019 vil behandle
spørgsmålet om FN’s verdensmål.

8.

Eventuelt
Formanden oplyste, at han var blevet gjort bekendt med en administrativ
beslutning om at udvide undervisningstidsrummet på SDU, således at
almindelig undervisning på dagstudier kan skemalægges i tidsrummet kl. 8-20.
Der skulle være orienteret om beslutningen på det seneste
uddannelsesrådsmøde. Formanden spurgte til beslutningen, som
tilsyneladende er truffet uden forudgående inddragelse af undervisere og
studerende.

Side 2

Dekanen svarede, at der ikke er truffet en sådan beslutning, hvilket er bekræftet
af universitetsdirektøren.

Mødet sluttede kl. 14.00.

Casper Sylvest
Formand
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