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I. Godkendelse af referat fra mødet d. 12. 10 2012.
Godkendt.
II. Orientering
a) Valget 2012 til Akademisk Råd – AMCP
Valgresultatet er blevet som følger:
VIP: Steffen Husby, Kaare Christensen, Ivan Brandslund, Jens Troelsen, Tine
Tjørnhøj-Thomsen
TAP: dekan Ole Skøtt, Merete Munk, Birgitte Damby Sørensen, Lene B. Andersen
Studenterrepræsentanter: Thomas Cardel, Nicolas Jones Pedersen, Jeanette Poulsen.
Der vil blive indkaldt til konstitueringsmøde i januar 2013, hvor efter møderække
for 2013 vil blive indkaldt.
III. Overvejelser vedr. strategien for Statens Institut for Folkesundhed
Oplæg af direktør Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed.
MG fortalte om arbejdet med instituttets vision for de ca. 120 medarbejdere på SIF.
MG’s præsentation medfølger referatet.

IV. Ph.d. studerende – KC
Oplæg af Kaare Christensen. Generel diskussion af fremtidig finansiering,
undervisning og øvrige opgaver i betragtning af det store antal Ph.d. studerende.
Efter KC’s oplæg blev emnet diskuteret. Rådet mente at kravene til indskrivningen
kan strammes lidt og at kvaliteten bør hæves.
Fremover vil det ligge fast at fakultetet finansiere det 1. år for de PhD studerende.
Drøftelse af mulige arbejdsopgaver, herunder at arbejde som eksamensvagt både
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ved f.eks. OSCE samt digitale eksaminer kræver kvalifikationer, så det kan være
relevante opgaver for en phd-studerende.
V. Høring om Strategi og Ledelsesgrundlag j. nr. 011-2
a) SDU’s Strategi- og ledelsesgrundlag er udsendt i høring. Akademisk Råds
kommentarer bliver noteret på mødet og indsendt som rådets kommentarer.
Der indkom følgende kommentarer i stikordsform:
Anvendelse af ordet interessenter og andre ”management” lignende udtryk bør
undgås og udskiftes med andre dækkende ord. Signaler i sproget. (sprog folk på
banen)
SDU er en god arbejdsplads med gode arbejdsvilkår skal fremgå som en del af
strategien for medarbejderne.
Der mangler en strategi for kompetenceudvikling
Undervisere skal værdsættes, der ønskes en bedre fokus på undervisning, højere
status at undervise, fokus på gode undervisere, uddannelsesudvikling.
Ordvalg ønskes modereret der hvor vi tager munden for fuld f.eks. skal der stå
bidrage til at svare på de store spørgsmål. Hvis vi skal tages alvorligt ønskes det
flamboyante sprog væk.
Vi tager hånd om hele den studerendes liv, ønskes ændret så der skrives mere om
både de faglige såvel som de sociale tilbud, de gode uddannelser.
Et af universitetets store styrker er samarbejdet med universitetshospitalet, ønskes
fremhævet.
Ligeledes bryder rådet sig ikke helt om sætningen ”vi er globale i hele Danmark”.
VI. Evt.
Dekanen takkede de afgående medlemmer af rådet for en god indsats i den tid de
har siddet i Akademisk Råd.
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