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Dagsorden for mødet:
A-punkter

1.

Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 28. august 2020

2.

Meddelelser, herunder høringer og referater (se B-punkter nedenfor)
Formanden oplyste, at han har modtaget skrivelse om igangværende proces
med reform af universiteternes censorkorps.

3.

Doktordisputats
Formanden orienterede om sagens sammenhæng og opsummerede kort
processen.

Godkendt

Akademisk råd drøftede sagen og var på det foreliggende grundlag indstillet
på at følge indstillingen fra instituttet.
[Efter fornyet gennemgang af sagen er sekretariatet og formandskabet blevet
opmærksom på forhold, der betyder at rådet bør drøfte sagen igen på
førstkommende møde].
4.

Talentudmærkelser
Formanden indledte punktet med en orientering om udfaldet af den
gennemførte høring om revidering af rammedokumenter i forbindelse med
talentudvikling på SDU, herunder afskaffelse af muligheden for tildeling af
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talentudmærkelser på SDU. På baggrund af Humanioras høringssvar er det
besluttet at bevare muligheden for tildeling af udmærkelse på
eksamensbeviset, dog således at det fremover vil være en fakultær
beslutning, om studerende på fakultetet fortsat skal have kunne tildeles
udmærkelsen. Det betyder, at ordningen fortsættes på Humaniora.
Formanden foreslog i forlængelse heraf, at talentindstillinger fremover
behandles af et underudvalg, nedsat af Akademisk Råd. I tvivlstilfælde vil
Akademisk Råd kunne inddrages i beslutninger.
Akademisk Råd tilsluttede sig dette forslag og besluttede følgende
sammensætning af underudvalget: AR-formand, en repræsentant for de
studerende i AR, samt en repræsentant for studielederne ved Humaniora.
5.

Valg til kollegiale organer på SDU
Formanden meddelte, at punktet alene var sat på dagsordenen for at gøre
opmærksom på det forestående valg til kollegiale organer på SDU. Valget
finder sted i november i henhold til den fremsendte tidsplan for valgets
afvikling.

6.

Økonomi
Formanden bad dekanen om en aktuel status over økonomien på fakultetet.
Dekanen oplyste, at fakultets driftsunderskud i 2020 forventes at blive mindre
end budgetteret som følge af et fald i driftsudgifterne på grund af
coronasituationen. Dette er på kort sigt positivt, men det afventes i skrivende
stund, hvilken betydning coronasituationen vil få for indtægtssiden i de
kommende år. Det er forventningen, at universiteternes økonomi vil blive
påvirket negativt heraf i årene fremover.
Dekanen bemærkede samtidig, at vi står over for drøftelse af nye
incitamentbaserede budgetmodeller, både eksterne og interne, som vil kunne
få betydning for fakultetets indtægtsramme.
Akademisk Råd drøftede situationen og understregede vigtigheden af at gøre
budgetmodellerne gennemsigtige.
Formanden spurgte opfølgende til, hvordan fakultetets uddannelsesregnskab
tænkes anvendt internt på fakultetet. Dekanen oplyste, at
uddannelsesregnskabet mest af alt er nyttigt i arbejdet med driften af de
enkelte uddannelser, men det bliver også tydeligt i de samlede
uddannelsesregnskaber, at fakultetet har udfordringer. Det bliver i
uddannelsesregnskabet tydeligt, at fakultetet i stigende grad har udfordringer
med at få økonomisk balance på uddannelsessiden, ikke mindst som følge af
dimensioneringen, der har begrænset mulighederne for at øge indtjeningen på
uddannelsessiden.
Formanden spurgte til eventuelle konsekvenser af regeringens
finanslovsforslag for 2021.
Dekanen svarede, at der ikke forelå nyt om Finanslov 2021.

7.

Temapunkt: Dimittendledighed
Formanden bød velkommen til prodekan Lars G: Binderup og indledte punktet
med en kort rammesætning af temaet. Han gav i den forbindelse udtryk for sin
skepsis i forhold til benyttelsen af måltal i forbindelse med en kommende
budgetmodel.

Side 2

Prodekanen redegjorde, på baggrund af sit notat om employabilitet ved
Humaniora (fremsendt til AR), for sit syn på dimittendledigheden, herunder de
tiltag, der på Humaniora var gjort for at bedre situationen. Han var enig med
formanden i det problematiske i at arbejde med simple måltal og lade måltal
for dimettendledigheden indgå som incitiament i en ny budgetmodel.
Måltallene er langt hen ad vejen vilkårlige og helt afhængige af, hvornår
dimittendledigheden opgøres. Kandidater fra Humaniora er traditionelt
længere tid om at komme i faste stillinger sammenlignet med kandidater fra
andre hovedområder.
Dekanen bemærkede, at spørgsmålet for øjeblikket drøftes i direktionen.
Akademisk Råd drøftede spørgsmålet og gjorde bl.a. opmærksom på, at der
på fakultetets uddannelser er gjort – og fortsat gøres – en stor indsats for at
styrke kandidaternes employabilitet.
Dekanen var enig i dette og bemærkede, at Humanioras store indsats og
arbejde med employabilitet bør anerkendes.
Formanden bemærkede, at han fandt ledelsens signaler om måltal
forvirrende, ikke mindst, hvorvidt måltallene tænkes anvendt i den nye
budgetmodel. Han bemærkede samtidig, at det var hans forventning, at
Akademisk Råd får lejlighed til at kommentere på sagen igen i den videre
proces.
Prodekanen gav udtryk for vigtigheden af at samle og nedfælde argumenter
med henblik på det videre arbejde i ledelsen.
Esben Nedenskov Pedersen var enig heri og foreslog, at fakultetets
uddannelser opsummerer deres tiltag på området, for at dette kan indgå i den
videre drøftelse på ledelsesniveau.
Prodekanen var af den opfattelse, at Humaniora har vist høj grad af rettidig
omhu i dette spørgsmål og bl.a. har gennemført en egendimensionering og
begrænset antallet af studiepladser på flere uddannelser. Effekten af dette har
dog endnu ikke haft tid til at slå igennem.
Formanden takkede prodekanen for hans deltagelse i drøftelsen og afsluttede
punktet med at understrege, at han fandt det vigtigt at arbejde på at undgå, at
måltal for dimittendledighed indgår i fremtidige budgetmodeller på SDU, al den
stund at det er tal, der i meget høj grad er styret af eksterne forhold.
8.

Udvalget vedr. medbestemmelse og medinddragelse
Formanden indledte punktet med en gennemgang af den hidtidige proces,
som var mundet ud i en afrapportering fra Udvalget vedrørende
medbestemmelse og medinddragelse. Afrapporteringen er sendt til høring i
diverse organer på SDU, herunder de akademiske råd.
Formanden var som udgangspunkt positiv over arbejdet, men havde en række
bemærkninger til indholdet og anbefalingerne. Han ønskede at høre
Akademisk Råds syn på rapporten med henblik på udarbejdelse af et
høringssvar.

Side 3

Akademisk Råd drøftede afrapporteringen og var overvejende positivt stemt.
Der fremkom under drøftelserne en række synspunkter og bemærkninger,
som vil blive indarbejdet i høringssvaret.
Formanden takkede afslutningsvis for en god drøftelse og bad Akademisk
Råds medlemmer fremsende eventuelle yderligere bemærkninger til
afrapporteringen til Akademisk Råds sekretær. Bemærkningerne vil sammen
med de på mødet fremsatte synspunkter danne grundlag for et udkast til
høringssvar, der vil blive rundsendt til rådets medlemmer til kommentering,
inden det sendes til rektorsekretariatet.
9.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden oplyste, at der på seneste møde i Universitetsrådsmødet var
foregået en drøftelse af fempunktsplanens spørgsmål om VIP/TAP-ratio på
SDU. Han fandt, at drøftelsen havde været god og nuanceret.
Formanden opfordrede derpå medlemmerne af Akademisk Råd til at læse
referatet fra seneste møde i Universitetsrådet.

10. Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen oplyste, at direktionen p.t. er meget optaget af den aktuelle
sexismedebat. Det er et vigtigt spørgsmål, som bør håndteres på alle niveauer
på SDU. Det er vigtigt, at grænser tydeliggøres, og at kulturen bliver
diskuteret.
Marius Folden Pedersen efterlyste vejledning og kontaktmuligheder til de
studerende, der oplever sexisme-krænkelser.
Punktet vil blive sat på dagsordenen på det førstkommende møde i
Akademisk Råd i december med henblik på en grundigere drøftelse.
11. Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Dekanen takkede fakultetets medarbejdere og studerende for deres
håndtering af de mange udfordringer, der i det seneste halve år har præget
universitet som følge af coronasituationen. Især på undervisningsområdet har
vi været udfordret. Det var dekanens opfattelse, at der en ydet en
fremragende indsats af studieledere, undervisere, studerende og
fakultetsadministration for at gennemføre undervisningen i en svær periode.
I forlængelse heraf bemærkede dekanen, at det er forventningen, at
coronasituationen vil præge universitets virke også i foråret 2021.
Dekanen oplyste, at der ikke vil blive afviklet julefrokoster på SDU i år på
grund af coronasituationen.
12. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 10.25
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