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1. Godkendelse af referat af møde i Akademisk Råd 9. juni 2010  

 
Referat blev godkendt uden bemærkninger  

2. Akademiske afhandlinger  

2.1. Cand.med., ph.d. Jakob Grauslunds disputats - j.nr. 612/100-20 

Akademisk Råd følger indstillingen af 14. september 2010 fra Bedømmel-

sesudvalget samt udtalelse af 20. oktober 2010 fra Udvalget vedr. Akademi-

ske Afhandlinger vedr. indsendt afhandling med henblik på erhvervelse af 

den medicinske doktorgrad. 

Formand for bedømmelsesudvalget, deltog ikke. 

Dekan Ole Skøtt redegjorde for Bedømmelsesudvalgets indstilling. 

 

Akademisk Råd tilsluttede sig, at cand. med Jakob Grauslunds disputats”Eye 

complications and markers of morbidity and mortality in long-term type 1 di-

abetes” antages til forsvar. 

Professor Massimo Porta og professor, dr.med. Toke Bek blev udpeget som 

henholdsvis 1. og 2. opponent. 

 

2.2. Drøftelse af behandling og sagsgang vedr. indleverede afhandlinger 

Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, formand for Udvalget vedr. Akademiske 

Afhandlinger deltog i dette pkt. Dekanen indledte punktet med en kort omtale 

af baggrunden for drøftelsen med henvisning til en konkret sag fra sidste mø-

de i Akademisk Råd, en kort omtale af ph.d.-bekendtgørelsen, afstemning 

med fakultetets interne regler og dispensationsmuligheder, samt ”skøn under 
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regel” begrebet.  

 

Ove Schaffalitzky gennemgik kort den konkrete sag og redegjorde for sags-

gang mellem bedømmelsesudvalg, Udvalget for Akademiske Afhandlinger 

og Akademisk Råd. Grundlaget for sagsbehandlingen i UVAA som er fakul-

tetets interne regelsæt, som på visse punkter indeholder en stram fortolkning 

af bekendtgørelsen, med det formål at sikre kvalitet i det videnskabelige ar-

bejde. 

Akademisk Råd understregede, at der er stor tilfredshed i Rådet med UVAAs 

arbejde, som sikrer en høj kvalitet i håndteringen af akademiske afhandlinger 

indleveret til Det sundhedsvidenskabelige Fakultet. Akademisk Råd fandt, at 

fakultetets interne regelsæt fortsat danner et godt grundlag for sagsbehandling 

og afgørelser i Udvalget for Akademiske Afhandlinger. I særlige tilfælde har 

Akademisk Råd jfr. bekendtgørelsen, mulighed for at meddele dispensation 

for det interne regelsæt uden at dette er præcedensskabende for UVAAs 

sagsbehandling.  

 

Herudover understregede Ove Schaffalitzky de Muckadell vigtigheden af 

kvalitetssikring af ph.d.-projekter i forbindelse med indskrivning, og beskrev 

det betydelige arbejde med at finde bedømmere til de mange afhandlinger.  

 

 

3. Mødedatoer for 2011. 
 

Der var enighed om at møderne afholdes om eftermiddagen i 2011. Sekretæ-

ren indkalder til alle 4 møder for 2011 umiddelbart efter dagens møde. 
 

4. Eventuelt. 

Der var intet til pkt. 4. 

Næste møde: 31. marts 2011. 

Bilag til referat: 

Afbudsliste. 

Opgørelse over godkendte udvalgssammensætninger fra Elisabeth Lohmann Ander-

sen. 
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