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A-punkter
1.

Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 29. januar 2019
Godkendt.

2.

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

3.

Temapunkt: Klimapolitik
Formanden introducerede punktet og baggrunden for ønsket om at drøfte
spørgsmålet i Akademisk Råd. Centre Manager Louise Kofod Thomsen, CBS
Sustainability, var inviteret til at holde oplæg, via Skype.
Louise Thomsen orienterede om organiseringen af arbejdet med bæredygtighed på CBS og om overvejelser og initiativer på området både på CBS og på
andre institutioner. På baggrund af en række forhåndsspørgsmål fra Akademisk
Råd kom Louise Thomsen med anbefalinger til igangsættelse af drøftelser og
indsatser på SDU. Akademisk Råd spurgte efterfølgende ind til Louise
Thomsens erfaringer med bæredygtighedsindsatserne på CBS.
Formanden takkede Louise Thomsen for hendes oplæg.
Akademisk Råd fandt oplægget meget inspirerende og var enig i nødvendigheden af, at sætte spørgsmålet om klimapolitik og bæredygtighed på dagsordenen også på SDU. Det blev bemærket, at det var vigtigt at overveje sin
praksis, men samtidig ikke at blive for dogmatiske i tilgangen til spørgsmålet.
Akademisk Råd drøftede herpå mulige tiltag på området.
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Der var enighed om, at der allerede i det små er bevidsthed om klimaproblematikken flere steder på fakultetet - og på SDU - med mange lokale initiativer.
Formanden fandt dog ikke, at vi på SDU endnu er kommet ret langt med initiativer på dette felt, og han opfordrede til, at organisationen blev forberedt på,
at understøtte de forslag til forandringer, der kommer fra ledelse, medarbejdere
og studerende.
Dekanen oplyste, at han har rejst spørgsmålet i direktionen, ligesom bæredygtighed vil komme på dagsordenen på fakultetets ledelsesseminar i august.
Stig Børsen Hansen foreslog muligheden for anvendelse af tekniske løsninger
for at mindske forbruget af flyrejser. Han mente, at universitetet bør facilitere
sådanne løsninger.
Kathrin Maurer gav udtryk for det paradoksale i en eventuel begrænsning af
medarbejdernes rejseaktivitet og et samtidigt fokus på internationalisering og
styrkelse af internationale samarbejder.
Formanden understregede betydningen af at finde balancen i indsatserne på
området.
Med henvisning til Louise Thomsens oplæg foreslog Katrine Sofia Lind at indtænke bæredygtighed i flere fag på studierne
Marius Folden Pedersen spurgte til muligheden for at få oplysninger om fakultetets energiforbrug for at afdække muligheden for forbedringer.
Dekanen oplyste, at han ikke var bekendt med, at der fandtes en oversigt over
energiforbruget fordelt på hovedområder.
Kathrin Maurer foreslog, at man på SDU overvejer muligheden for at organisere
arbejdet med bæredygtighed, evt. i stil med organiseringen af Gender Equality
Team (GET).
Formanden takkede afslutningsvis Kathrin Maurer for at bringe dette meget vigtige tema på banen i Akademisk Råd.
4.

Den nationale sprogstrategi
Dekanen opridsede baggrunden for den nationale sprogstrategi med etableringen af et Nationalt Center for Fremmedsprog med afdelinger i øst
(København) og vest (Aarhus). Der er i udgangspunktet afsat et beløb på ca.
100 mio. kr. til det nationale sprogcenter. Dekanen gennemgik organiseringen
af sprogcentret og oplyste, at han selv har sæde i ministeriets følgegruppe,
mens Sharon Millar er SDU’s repræsentant i sprogcentrets ECML-inspirationsgruppe. SDU er således repræsenteret på flere niveauer.
Strategien har især fokus på at sikre sammenhængen i sprogindsatsen i hele
uddannelsessystemet – fra folkeskole til videregående uddannelse -, samt en
sikring af sammenhængen mellem de videregående uddannelser på tværs af
institutioner (UC’er, universiteter, m.fl.).
Akademisk Råd drøftede strategien, herunder de uddannelser, der, set med
SDU’s øjne, vil kunne komme under pres i forbindelse med strategiske beslutninger på området.

Side 2

5.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden oplyste, at han som repræsentant for en arbejdsgruppe under
Uddannelsesrådet havde deltaget i direktionsmøde for at fremlægge arbejdsgruppens rapport om karriereveje og sporskifte på SDU.
Han oplyste endvidere at næste møde i Universitetsrådet afholdes mandag den
18. marts 2019.

6.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen orienterede om de seneste drøftelser i direktionen.
På given foranledning oplyste dekanen, at der endnu ikke er ansat en ny DIASdirektør.

7.

Nyt fra Fakultetet v/dekanen
a) Dekanen orienterede om en aktuel sag på SDU, der af principielle årsager
har været drøftet i flere af Humanioras organer. Han oplyste, at han ikke havde
indgående kendskab til den konkrete sag, som har optaget udvalgte medier og
fyldt en del på SDU. Han anerkendte, at sagen har afstedkommet en vis
usikkerhed blandt nogle SDU-medarbejdere i forhold til SDU’s IT-politik.
Akademisk Råd drøftede spørgsmålet, herunder SDU-ledelsens mediehåndtering af sagen, og udtrykte samtidig undren over de mange SDU-medarbejdere
på flere niveauer, der er fremkommet med udtalelser til medierne i sagen.
Formanden var enig, at sagen rejste flere væsentlige, principielle problemstillinger og han opfordrede direktionen til at evaluere SDU’s mediestrategi i
denne sag, når den på et tidspunkt har fundet sin afslutning.
b) Dekanen oplyste, at processen med ansættelse af en ny institutleder på IKV
kører og udtrykte håb om, at en ny institutleder vil kunne tiltræde 1. maj 2019.

8.

Eventuelt
Dekanen orienterede om muligheden for indstilling af en æresdoktor 2019 og
om hidtidig praksis på Humaniora. Indstilling af æresdoktor vil blive behandlet
skriftligt i Akademisk Råd i foråret 2019.

Mødet sluttede kl. 11.00.
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