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Punkterne blev behandlet i rækkefølgende 1-4, 7-9, 5-6, 11.

Dagsorden for mødet:
A-punkter

1.

Godkendelse af referat fra møder i Akademisk Råd den 15. april 2021 og 4.
maj 2021.
Godkendt.

2.

Meddelelser, herunder høringer og referater (se B-punkter nedenfor)
Formanden gjorde opmærksom på, at der d.d. var indkommet en indstilling om tildeling
af ph.d.-grad til skriftlig høring i rådet.

3.

PhD Award
Som led i budgettilpasninger på Fællesområdet og som følge af en direktionsbeslutning
er uddelingen af den fælles universitære PhD Award afskaffet. Det samme gælder den
årlige ph.d.-afslutningsceremoni, afholdt i regi af rektorsekretariatet.
Formanden var af den opfattelse at en fortsat uddeling af PhD Award i fakultært regi
ville være en god idé.
Akademisk Råd drøftede spørgsmålet og besluttede at anbefale en fortsat uddeling af
prisen på Humaniora. Rådet fandt samtidig, at den hidtidige udvælgelsesprocedure bør
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videreføres. Det bør overvejes, hvordan markeringen kan finde sted. Der vil blive taget
kontakt til Ph.d.-skoleleder Carl Bache.

4.

Økonomi
Dekanen oplyste, at økonomien for 2021 i skrivende stund ser bedre ud end forventet.
Dette skyldes primært, at studieaktiviteten ikke har været så negativ påvirket af coronaperioden som frygtet, og at driftsbesparelserne har været større end forventet, primært som følge
af markant lavere rejseaktivitet samt færre driftsudgifter.
Dekanen meddelte endvidere, at direktionen har besluttet, at SDU’s nye klimacenter i opstartsfasen vil blive finansieret af SDU.

5.

DIAS
Formanden bød velkommen til Marianne Holmer, direktør for DIAS og dekan for Det
Naturvidenskabelige Fakultet.
Formanden indledte punktet med at bemærke, at der blandt mange SDU-medarbejdere
er betydelig uklarhed om DIAS’ virke og formål. Formanden fandt det derfor relevant
med en orientering om og drøftelse af forhold omkring DIAS, herunder instituttets finansiering og budgetter, rekruttering, samt instituttets betydning for SDU.
Marianne Holmer præsenterede DIAS’ opbygning og tankerne bag samt de strategiske
mål for instituttet. Hun oplyste, at der er særligt fokus på 1) at tiltrække unge forskere 2)
at tiltrække ekstern funding til SDU samt 3) medvirken til en styrkelse af den interdisciplinære forskning på SDU.
For så vidt angår økonomien oplyste Marianne Holmer, at DIAS er en uafhængig enhed
med eget omkostningssted, organisatorisk placeret ved Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Instituttet finansieres dels af SDU-reserve, dels af fakulteterne, der afholder udgifter til
de 4-årige DIAS-adjunkturer (efterfulgt af 2-årige lektorater).
Marianne Holmer redegjorde for processen i forbindelse med rekruttering af medarbejdere med tilknytning til DIAS og endvidere om de faglige aktiviteter ved instituttet.
Formanden takkede Marianne Holmer for hendes interessante oplæg.
Rådet udtrykte tilfredshed med orienteringen, men havde gerne set, at der på et tidligere tidspunkt var informeret om forholdene omkring DIAS.
Akademisk Råd gav udtryk for en vis bekymring for en mulig lukkethed omkring instituttet og spurgte ind til en række forhold i relation til DIAS’ virke, herunder DIAS’ synlighed
internt på SDU, DIAS’ bidrag til en styrkelse af tværfagligheden på SDU, interne VIPmedarbejderes muligheder for at blive tilknyttet DIAS, DIAS-tilknyttede forskeres forpligtelser, balancen i DIAS-medarbejderes tilstedeværelse på DIAS og på det egentlige ansættelsessted, driftstilskud til DIAS-adjunkter på 1,5 mio. kr. mv.
Formanden var enig i vigtigheden af at øge DIAS’ synlighed på SDU, ligesom der bør
tilstræbes mere transparens i forhold til rekrutteringen til DIAS. Han spurgte til den samlede økonomi i DIAS.
Marianne Holmer anerkendte, at kommunikationen om og fra DIAS ikke har været optimal hidtil, men oplyste, at der arbejdes på at udbrede kendskabet til DIAS og DIAS-aktiviteterne internt på SDU.
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For så vidt angår økonomien gennemgik Marianne Holmer overordnet de faste årlige
DIAS-udgifter der samlet set beløber sig til ca. 20 mio. kr. Dertil kommer selve DIASbygningen.
På spørgsmålet om forskeres tilstedeværelse og forpligtelse i forhold til DIAS oplyste
Marianne Holmer, at forskerne har kontor til rådighed i DIAS-bygningen og forventes at
deltage i faste DIAS-aktiviteter mindst en gang om ugen. For så vidt angår omfanget af
faglige forpligtelser er det en forventning, at arbejdet i DIAS-regi ligger ud over medarbejdernes øvrige arbejdsforpligtelser. Hun bemærkede i samme forbindelse, at DIASadjunkter er ansat i 4-årige adjunkturer og forventes at lægge det ekstra årsværk i
DIAS-regi.
Dekanen oplyste, at spørgsmålet om driftstilskud på 0,5 mio. kr. årligt (i 3 år) til DIASadjunkter var besluttet af SDU’s direktion. Det er således ikke en beslutning, der er truffet af DIAS eller Marianne Holmer.
Dekanen uddybede efterfølgende tankerne bag oprettelsen af DIAS.
Han bemærkede, at det er lykkedes at tiltrække meget stærke kandidater til DIAS-adjunkturerne, i flere tilfælde ansøgere på lektor- og professorniveau.
Dekanen gav samtidig udtryk for, at spørgsmålet om intern rekruttering til DIAS ikke er
ukompliceret, men ville meget gerne invitere til en drøftelse af dette i Akademisk Råd.
Formanden gav udtryk for, at gerne så en drøftelse af den interne DIAS-rekruttering på
et kommende møde i rådet.
Sarah Bro Trasmundi understregede vigtigheden af, at information om DIAS kommer
bredt ud blandt medarbejderne på SDU.
Søren Harnow Klausen var glad for dagens orientering, men var ikke entydigt begejstret for DIAS’ ophøjede status på SDU. Han udtrykte samtidig undren over, at forskermiljøer, der arbejder aktivt med interdisciplinaritet, ikke er inviteret til at samarbejde
med DIAS på dette område.
Formanden takkede Marianne Holmer for hendes positive deltagelse i drøftelsen på
mødet i Akademisk Råd.
6.

Temapunkt: Indledede drøftelse af Strategi på Humaniora i lyset af regeringens plan ’Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund’
samt faktaark (af 4. juni 2021):
https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2021/forkerte-antagelser-i-kritik-af-udflytningsplan
Formanden bød velkommen til prodekan Lars Grassmé Binderup og introducerede
punktet.
Formanden gav udtryk for et ønske fra VIP-medarbejderne om en indledende drøftelse
af strategien på Humaniora i de kommende år – i lyset af den netop gennemførte budgettilpasning. Det har været en forventning fra medarbejderside, at der efter budgettilpasningen ville være mulighed for en drøftelse af fakultetets vision og udvikling i de
kommende år. Denne drøftelse er dog i betydelig grad blevet vanskeliggjort af de seneste politiske udmeldinger fra regeringen om udflytning af studiepladser. Der lægges op
til en udflytning af studiepladser fra Odense eller, alternativt, en reduktion i antallet af
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studiepladser i Odense. En sådan udflytning vil have betydelige økonomiske konsekvenser og er bekymrende for Humaniora.
Dekanen oplyste indledningsvis, at der tilsyneladende er et politiske ønske om en snarlig aftale om udflytning af studiepladser fra de store byer. På trods af tidligere udmeldinger fra regeringen om politiske forhandlinger hen over efteråret er det en forventning, at
der indgås en aftale allerede inden sommerferien.
Dekanen gav derefter udtryk for, at han ikke selv er tilhænger af en for fastlåst strategi
på fakultetet, men understregede, at vi på Humaniora arbejder loyalt med de nuværende fælles SDU-strategier.
Han finder det hensigtsmæssigt med relativt vide rammer for fortolkning inden for en
given strategi.
Dekanen bemærkede i øvrigt, at der efter den tidligere gennemførte dimensionering af
især humaniorauddannelserne har været stort fokus på at bevare den nuværende uddannelsesportefølje på fakultetet.
Sarah Bro Trasmundi var enig i dekanens synspunkter, men fandt, at ledelsen bør
være mere tydelig i sine udmeldinger – også uden for universitetet.
Formanden var enig i dette synspunkt og efterlyste SDU-ledelsens synlighed i den offentlige debat. Han gave samtidig udtryk for, at en nedfældet strategi kunne være nyttig
for opfattelsen af fakultetet både internt og udadtil.
Dekanen gav udtryk for, at SDU’s kommunikationsstrategi har været båret af et ønske
om ikke at være meget kommunikerende udadtil i forhold til den offentlige debat. Man
har i højere grad arbejdet politisk/strategisk for at fremme SDU’s interesser.
Hvad angår den varslede udflytningsplan, oplyste dekanen, at der lægges op til en geografisk dimensionering.
Prodekanen påpegede, at SDU i langt højere grad end andre universiteter er regional
forankret med studiepladser i en række byer i hele regionen og på Vestsjælland, men
at der i skrivende stund fortsat er mange ubekendte i udmøntningen.
Han oplyste i forlængelse heraf, at der de kommende år vil blive optaget færre kandidatstuderende på Humaniora. Dette kan muligvis få betydning i denne sammenhæng.
Formanden spurgte til indikationer på, hvorvidt SDU’s nuværende regionale forankring
kan få positiv betydning for udflytningen af studiepladser. Han bemærkede i den forbindelse, at rationalet ved den tidligere gennemførte, frivillige, egendimensionering på
SDU var at forhindre en ny ministeriel dimensionering af SDU’s uddannelser.
Dekanen bemærkede til egendimensioneringen, at SDU også på daværende tidspunkt
ønskede at sende et politisk signal til ministeriet om ansvarlighed.
På spørgsmål fra formanden oplyste dekanen, at det kan blive en udfordring at bevare
den nuværende uddannelsesbredde på Humaniora, hvis ikke SDU’s nuværende decentrale struktur har positiv betydning i forhold til udflytningen af pladser.
Formanden rundede punktet af og bemærkede, at drøftelsen vil blive videreført på det
næste møde i Akademisk Råd.
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7.

Medbestemmelse og medinddragelse – implementering af anbefalinger
Formanden anerkendte indledningsvis ledelsens lydhørhed i forhold til de indkomne
høringssvar til spørgsmålet om medbestemmelse og medinddragelse. Han bemærkede
i den forbindelse, at antallet af anbefalinger var reduceret fra 10 til 9 anbefalinger.
Med udgangspunkt i det fremsendte Notat om forankring og implementering og revideret sæt anbefalinger ønskede formanden at høre rådets kommentarer til notatet og anbefalingerne.
Formanden bemærkede, at der påhviler Akademisk Råds formand og sekretær et særligt ansvar for anbefalingerne 6, 7 og 8, som man gerne påtager sig. Han gjorde dog
samtidig opmærksom på, at det kræver input fra ledelsesside at kunne løfte dette ansvar.
Akademisk Råd havde ingen kommentarer og tog anbefalingerne til efterretning.

8.

Nyt fra Universitetsrådet v/formanden
Formanden oplyste,
at dekan Ole Skøtt fra SUND er konstitueret som midlertidig rektor ved Henrik
Dams fratræden med udgangen af juli. Formanden forventer, at medlemmer af kollegiale organer vil blive inddraget i processen vedrørende ansættelse af en ny rektor.
at ledelsen har meddelt, at oprettelsen af et klimacenter ved SDU er i proces. Det
er uklart, hvordan Universitetsrådets bemærkninger til planerne for et klimacenter,
herunder betænkeligheder vedr. finansieringen og organiseringen, indgår i denne
proces.
at der p.t. pågår en høring om Gender Equality-Plan.

9.

Nyt fra Direktionen v/dekanen
Dekanen oplyste,
at der i forbindelse med rektors fratræden til sommer og dekan Ole Skøtts konstituering vil ske en række midlertidige konstitueringer på en række ledelsesposter.
at rektor i den resterende ansættelsesperiode primært vil have fokus på to områder: 1) regeringens planer om udflytning af studiepladser og 2) direktionens 5punktsplan.

10. Nyt fra Fakultetet v/dekanen
Dekanen oplyste:
at regeringens udspil om udflytning af uddannelser og studiepladser fylder rigtigt
meget i drøftelser i alle fora på fakultetet.
Den nye normaftale for det videnskabelige personale fortsat er under forhandling
med TR. Det er dekanens forventning, at aftalen er endeligt på plads senest i det
tidlige efterår, så den kan træde i kraft fra forårssemestret 2022.
11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Mødet sluttede kl. 11.05.
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