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Referat af mødet:
1.

Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 8. oktober 2019
Formanden gjorde opmærksom på, at der i indkaldelsen til dagens møde var
henvist til forkert referatdato. Akademisk Råd tog dette til efterretning og
godkendte referatet.

2.

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

3.

Doktordisputats
Formanden orienterede indledningsvis om en doktordisputats der var trukket
tilbage.
Akademisk Råd behandlede derpå en fremsendt delt indstilling, hvor
flertalsindstillingen anbefaler, at doktorafhandlingen ikke antages til forsvar,
mens en mindretalsindstilling gik imod denne indstilling og anbefaler et forsvar.
Formanden gennemgik formalia og ønskede at høre Akademisk Råds syn på
den delte indstilling.
Akademisk Råd drøftede spørgsmålet og fandt ikke anledning til at gå imod
flertalsindstillingen.
Ved den efterfølgende afstemning blev det ved enstemmighed besluttet at tilslutte sig flertalsindstillingen, hvorved afhandlingen ikke vil blive antaget til
forsvar.

4.

Æresdoktor
På baggrund af indstilling fra et bedømmelsesudvalg godkendte Akademisk
Råd den fremsendte indstilling om tildeling af æresdoktorat 2020 ved SDU.
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5.

Finanslov 2020
Formanden orienterede kort om enkelte relevante – og positive - resultater i
den netop vedtagne Finanslov 2020. Han fremhævede især fjernelsen af uddannelsesloftet og en 3-årig videreførelse af taxameterforhøjelsen for HUM og
SAMF. Han var dog af den opfattelse, at forhøjelsen burde permanentgøres.
Dekanen udtrykte ligeledes glæde over Finansloven og fandt det meget betydningsfuldt, at taxameterforhøjelsen videreføres i en 3-årig periode. Han udtrykte dog samtidig en vis bekymring for, om der efterfølgende vil blive stillet krav
om en ny dimensionering i sektoren i lyset af de fortsat høje ledighedstal på
akademikerområdet.
Akademisk Råd fandt resultatet af finansloven opløftende og drøftede
konsekvenserne for fakultetet.
Formanden påpegede i tilknytning hertil, at fjernelse af omprioriteringsbidraget
på Kulturområdet må forventes at have positiv betydning for HUM-kandidaters
beskæftigelsesmuligheder.
Dekanen gjorde opmærksom på, at der, i betragtning af den sene vedtagelse
af Finansloven for 2020 endnu ikke foreligger præcise tal for betydningen på
Humaniora.
På formandens forespørgsel indvilgede dekanen i at udsende nyt budgetudkast til Akademisk Råd, når dette foreligger.

6.

Temapunkt: Disciplinansvar og uddannelseskvalitet
Formanden bød prodekanen velkommen til behandling af punktet og orienterede om baggrunden for punktets behandling på dagens møde. Han takkede samtidig prodekanen for det fremsendte ’Notat om brugen af DVIP og
videnskabelige assistenter’ og udtrykte tilfredshed med, at de fælles drøftelser
af problemstillingen havde foranlediget fakultetet til at sætte fokus på spørgsmålet og løse nogle af de problemer, som vi kan løse på fakultetsniveau.
Prodekanen orienterede om tankerne med det fremsendte notat, herunder om
den meget forskelligartede praksis i benyttelsen af DVIP på tværs af fakultetet. Det var desuden hans opfattelse, at der ikke i alle DVIP-ansættelser er
taget tilstrækkeligt hensyn til reglerne i bekendtgørelsen.
I forhold til notatet fremhævede prodekanen især to problemstillinger:
a) Hvordan sikres faglighed og forskningsbasering ved brug af DVIP.
b) Hvordan sikres DVIP’erne arbejdsforhold.
Ad a)
For at sikre forskningsbasering af undervisningen på DVIP-dækkede discipliner, vil dette, ifølge prodekanen, kunne sikres ved en systematisering af
disciplinansvaret for samtlige discipliner på uddannelserne. I praksis kan dette
ske ved at tildele de forskningsansatte videnskabelige medarbejdere fagansvar for en eller flere discipliner på uddannelserne. Denne praksis har
været benyttet på Institut for Sprog og Kommunikation i en årrække.
Ad b)
For så vidt angår DVIP’ernes arbejdsforhold er det vigtigt, at der på institutterne kommer øget fokus på DVIP’ernes integration i de faglige miljøer, ikke
mindst for at bedre trivslen for denne medarbejdergruppe.
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Dekanen bemærkede, at notatet skal ses som et forsøg på at sikre såvel ensartethed som rimelighed på området.
Akademisk Råd drøftede notatet og prodekanens bemærkninger hertil.
Til spørgsmålet om tildeling af fagansvar blev det anført, at det på visse uddannelser kan være vanskeligt at sikre forskningsbaseringen af samtlige
discipliner, da de nuværende forskere ikke nødvendigvis dækker hele uddannelsens fagområde og dermed ikke kan sikre en fornuftig forskningsbasering
af samtlige discipliner. Rådet bemærkede endvidere, at man ikke må undervurdere arbejdsbelastningen for forskere, der påtager sig fagansvar for et
større antal discipliner. Det bør overvejes om en sådan opgave skal udløse
kompensation, da det kan i visse tilfælde være en særdeles tidkrævende
opgave, som må tages af den enkeltes forskningstid.
For så vidt angår DVIP’ernes arbejdsforhold fandt rådet det problematisk, at
deltagelse i faglige aktiviteter som faggruppemøder, fagudvikling mv. ofte er
ulønnede aktiviteter, som DVIP’en kan deltage i på frivillig basis. Det var
rådets opfattelse, at deltagelse i sådanne faglige aktiviteter kan være af stor
betydning for DVIP’ernes integrationen i de faglige miljøer og for den faglige
udvikling på uddannelsen.
Rådet foreslog en pragmatisk løsning, hvor DVIP’en i forbindelse med sin kontrakt tildeles et begrænset antal timer, der gennemsnitligt vil være rimeligt i
forhold til nødvendig mødeaktivitet (fx 5 timer/semester).
Akademisk Råd spurgte til notatets status.
Prodekanen oplyste, at det er tanken, at notatet skal implementeres og følges
overalt på fakultetet, helst fra forårssemestret 2020
Prodekanen vil medbringe en række af Akademisk Råds bemærkninger og
præciseringer til notatet for institutlederkredsen, og vil i samarbejde med dem
tilrette notatet.
Formanden takkede for en god drøftelse.
7.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden oplyste, at universitetsrådet er blev bedt om en udtalelse om de
DSP-projekter, der er indstillet af direktionen. Universitetsrådets udtalelse vil
kunne inddrages i det videre forløb med projekterne. Formanden fandt kvaliteten af de indstillede projekter opløftende, men havde på mødet gerne set en
drøftelse af DSP-processen. Dette var der imidlertid ikke mulighed for.
Formanden kunne oplyse, at hans forslag til en SDU-avis vil blive behandlet
på det kommende møde i Universitetsrådet. Han vil her fremlægge det
oprindelige forsalg til etablering af en avis og pege på en række nyere forhold
og begivenheder, der efter hans opfattelse yderligere styrker argumentet for
en avis.
Formanden orienterede om det nyligt afholdte valg på SDU, som havde været
stort set usynligt. Han udtrykte undren over den manglende interne kommunikation om valget. Han meddelte, at Fælleslistens kandidater var blevet valgt
til bestyrelsen på både VIP- og TAP-siden.
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Akademisk Råd delte formandens undren over det meget lave interne informationsniveau omkring valget.
8.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen oplyste,
- at direktionen har behandlet ansøgninger til Den Strategiske Pulje og har
fremsendt indstilling til bestyrelsen. I alt 4 projekter er indstillet.
- at byggeriet af Nyt SUND på campus nu er igangsat.

9.

Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Dekanen oplyste,
- at der er nedsat et Verdensmålsudvalg på Humaniora, med repræsentanter fra alle institutter, de studerende samt fakultets- og studiesekretariatet.
- at der er afholdt stiftende møde med henblik på etablering af et Center for
sundhedsforskning og etik, i samarbejde med SUND.
- at fakultetets arbejdsmiljøudvalg har afholdt møde om beredskabet på
SDU.
- at dekanens julefest er genindført i år, på initiativ fra Institut for Kulturvidenskaber. Festen finder sted i Odense (Comenius) i forlængelse af de lokale
institutfester.

10. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 11.00.

Casper Sylvest
Formand
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