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A-punkter

1.

Godkendelse af referat fra møde i Akademisk Råd den 17. juni 2021
Godkendt.

2.

Meddelelser, herunder høringer og referater (se B-punkter nedenfor)
Formanden oplyste at AR-underudvalget vedr. talentudmærkelser havde behandlet talentindstillinger fra studierne. Udvalget havde besluttet at tildele udmærkelse til 7 studerende, heraf 2 for ’Ekstraordinær faglig karakter’ og 5 for
’Ekstraordinære eller særlige innovative evner’.
I forlængelse heraf meddelte formanden, at udvalget havde besluttet at skærpe kravet til indstillinger om ’ekstraordinære eller innovative evner’, så det i
skemaet fremgår, at indstillingen i højere grad skal præciseres og begrundes.

3.

Økonomi
Dekanen indledte punktet med en overordnet orientering om den økonomiske
situation på fakultetet.
Mads Funding uddybede herefter det senest godkendte budget fra maj 2021
(0. budgetudkast), men orienterede samtidig om, at man allerede var i gang
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med at udarbejde et nyt budget med reviderede budgettal (1. budgetudkast).
Det opdaterede budgetudkast tager udgangspunkt i de budgetter, der meldes
ind fra fakultetets decentrale enheder, dvs. institutter og fakultetsadministration.
Mads Funding bemærkede, at årets optagelsestal på Humaniora i nogen grad
vil påvirke budgettet i de kommende år, men at spørgsmålet om forlængelse/permanentgørelse af taxameterløftet formentlig vil have større betydning
for budgettet. Det nuværende taxameterløft udløber i 2022.
Formanden spurgte til finansieringen af SDU’s kommende klimacenter.
Dekanen bekræftede, at centret i de første år finansieres af SDU-Reserve,
men at finansieringen herefter tages af forskningsbevillingen og derved vil påvirke fakulteternes bevilling.
Formanden spurgte endvidere til det betydelige fald i fastlønsbudgettet ved en
samtidig fastholdelse af den nuværende uddannelsesportefølje.
Han hæftede sig samtidig ved, at der i budgettet lægges op til en næsten
uændret omsætning på ekstern finansiering på trods af det betydelige fald i
udgifterne til fastløn. Dette vil alt andet lige betyde en øget arbejdsbyrde for
den enkelte VIP-medarbejder, og han opfordrede til, at det forhold holdes for
øje.
Prodekanen bemærkede, at det tilstræbes at optimere undervisningen bl.a.
ved at gennemføre undervisning på større hold og ved oprettelse af færre
valgfag. Det er samtidig en forventning, at en kommende normaftale vil kunne
medvirke til at sikre undervisningsdækningen.
Dekanen bemærkede i forlængelse heraf, at der ingen planer er om yderligere
lønbudgettilpasninger i de kommende år.
4.

Optag 2021
Prodekanen orienterede om BA-optaget 2021. Såvel antallet af ansøgere som
optagelsestallene har generelt været middelmådige på stort set hele SDU,
men i særdeleshed på HUM og TEK. På HUM forventes således et fald i antallet af optagne på ca. 20%. Der er flere mulige forklaringer på faldet, men
det skal analyseres, og det skal overvejes, hvad der skal til for vende udviklingen, både på fakultets- og universitetsniveau.
Dekanen var enig i, at der var flere mulige forklaringer på de faldende optagelsestal, men understregede samtidig, at der ikke er grund til panik over tallene. Han bekræftede samtidig, at flere strategier er under overvejelse i direktionen for at sikre bedre ansøger- og optagelsestal fremover.
Formanden takkede prodekanen for orienteringen og understregede vigtigheden af, at der reageres på tallene, men at det ikke bør ske overilet og uden en
grundig forudgående analyse. Han udtrykte samtidig tilfredshed med, at problemstillingen tages op på universitært niveau.
På baggrund af prodekanens orientering drøftede Akademisk Råd situationen,
herunder mulige forklaringer og løsninger. Der var enighed om, at optagelseskravene bør overvejes; rådet fandt desuden, at der bør fokuseres på en ændret markedsføringsstrategi, ligesom der bør gøres en øget indsats for at
mindske frafaldet på fakultetets uddannelser.
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Formanden afsluttede drøftelsen med at takke for de fremsatte synspunkter
og kommentarer.

5.

Temapunkt: Økonomimodel
Formanden indledte punktet og bød Klaus Thomsen velkommen til mødet.
Klaus Thomsen indledte sin orientering med at bemærke, at emnet er meget
omfattende, og at der på dagens møde kun er mulighed for at gennemgå en
del af budgetmodellen. Han oplyste samtidig, at der p.t. arbejdes på en ny
budgetmodel på SDU.
Han gennemgik derpå den nuværende budgetmodel med særligt fokus på
fordeling af SDU’s indtægter på fakulteterne.
Akademisk Råd havde herefter mulighed for at stille uddybende spørgsmål til
modellen.
Formanden takkede Klaus Thomsen for hans orientering og bemærkede, at
han fandt det vigtigt, at Akademisk Råd fik et indblik i den nuværende budgetmodel for at kunne forholde sig til en ny kommende model.
Formanden oplyste, at Klaus Thomsen PP-præsentation vil blive rundsendt til
Akademisk Råds medlemmer.

6.

Geografisk dimensionering og strategi på Humaniora
Dekanen orienterede om status for den politiske aftale om uddannelsesmuligheder i Danmark og om de mulige konsekvenser for SDU. Han præsenterede
processen og oplyste, at der på SDU er overvejelser om en proaktiv plan i forhold til flytning af uddannelsesaktiviteter. Der vil hen over efteråret foregå forhandlinger med ministeriet, ligesom der vil være drøftelser af planens udformning internt på SDU.
Akademisk Råd drøftede aftalen og fandt det rimeligt, at SDU bør anerkendes
for sin nuværende decentrale struktur og allerede eksisterende regionale forankring med et betydeligt uddannelsesudbud i flere byer i den syddanske region.

7.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden oplyste, at universitetsrådet den 14. september 2021 holder sit
første møde med den konstituerede rektor. Der vil bl.a. være fokus på årets
BA-optag, på udflytning af studiepladser og på det kommende klimacenter på
SDU.

8.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Ingen bemærkninger.

9.

Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Ingen bemærkninger.

10. Eventuelt
Esben Nedenskov Pedersen oplyste, at han for nylig havde deltaget i rektors
studieledermøde. Han fandt mødet meget opløftende og var glad for den store
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lydhørhed, der var udvist fra rektoratet. Formanden bemærkede, at han havde
hørt dette fra flere studieledere og at han ville bringe dette videre til rektoratet.

Mødet sluttede kl. 11.05
Casper Sylvest
Formand
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