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I. Godkendelse af referat fra mødet d. 24. 04. 2013. 
Referat følger til særlig kommentering 
Forslag om ændret referatteknik blev vel modtaget, således at referatet foreligger 
inden for maks. 1 uge fra mødets afholdelse 

II. Forskningsfinansiering 
a. Status på forskningsrådsansøgninger – OS 
Orientering om status, bilaget til mødet blev uddelt på mødet, desuden medfølger 
PP-præsentationen dette referat. 
I Danmark er statistikker omkring uddelinger fortrolige, derfor er der en del arbejde 
i at fremskaffe tal til at belyse uddelinger fra forskningsrådene. 
Forskerstøttekontoret vil arbejde på at forbedre informationen omkring hvilke 
områder og ansøgere der gives støtte til. Opmærksomheden blev særligt henledt på 
mødet d. 30. september, hvor FSS rådsmedlemmer kommer på SDU. SDUs 
Forskerstøtte har udarbejdet et godt budgetværktøj, som alle kan bruge, og det er 
vigtigt at udbrede kendskabet til det, da Forskerstøtte kontoret ikke længere har 
mulighed for at hjælpe med den opgave pga. den store arbejdsmængde. Desuden 
bliver der udarbejdet en quick-guide, som en god hjælp for ansøgere. Dernæst 
arbejdes der på et system, SDU-Pro, til registrering af ansøgninger. Succesraten på 
SDU ligger pt. på ca. 9 %. 
b. SDU2020 – dekanen 
Fra universitetets opsparing er der uddelt 111 mill. kr. til forskningsprojekter, 
SUND har fået støtte til 4 projekter fra henholdsvis Jim Vaupel, Lars Bo Andersen, 
Bente Finsen og Jan Mollenhauer, desuden er der givet støtte til yderligere projekter 
hvor SUND indgår i et samarbejde med NAT. Budgetterne skal aftales efter 
uddelingen. Desuden blev det fremhævet at alle de ansøgte projekter havde været af 
meget høj kvalitet og alle kunne have været værdige til støtte. 
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III. Strategiarbejde 
a. Strategi- og Ledelsesgrundlaget på SDU, 3. høringsrunde, udarbejdelse af et 
høringssvar – dekanen 
Indledningsvis kan det bemærkes at der har været et stort gehør for de ønskede 
rettelser fra de første høringsrunder. Papiret har nu en ganske overordnet karakter. 
Imidlertid havde Akademisk Råd alligevel nogle væsentlige bemærkninger og 
forslag, som bliver indarbejdet i et separat høringssvar, der indmeldes til strategi 
mailboks og medfølger som bilag til referatet. 
b. Strategiarbejdet på SUND – dekanen 
Gennemgang af forløbet for strategiarbejdet på SUND frem til nu. Det har været en 
vigtig proces og SUNDs strategi følger den overordnede strategi, herunder 
indarbejdning af de 3 værdiord. SUNDs Strategikort blev gennemgået. I forbindelse 
med karriere struktur blev Uddannelsesstrategien (bilag til referatet) blev omdelt på 
mødet. Forskningsfrihed indgår i SUNDs strategi, og det vil blive et emne på et 
kommende Akademisk Rådsmøde. En omtalt akademirapport fra Sverige om dette 
emne medfølger referatet – ”Fostering breakthrough research: A comparative study” 
 

IV. Status på fakultetsstipendier til PhD – JO 
Kort gennemgang af det historiske forløb og udviklingen for fakultetets stipendier 
til de PhD.-studerende, som er baggrunden for de nødvendige stramninger der er 
blevet indført. 
Fremover bliver stipendierne uddelt på stipendieudvalgsmøder af institutlederne og 
vil fremgå af tildelingsteksten. Baggrundsmateriale til brug for stipendieudvalget fra 
deres udvalgsmøde d. 17-09-2013 blev uddelt (medfølger som bilag til dette 
referat). Antallet af mulige stipendier fastlægges år for år af dekanen. Hvis 
institutlederne har behov at uddele flere end der er tildelt, kan dette godt ske, men 
da på bekostning af næste års tildeling som bliver beskåret tilsvarende. Der er 100 
stipendier til uddeling i år. Til 2014 vil der være 90 stipendier til uddeling. 
Fordelingsnøglen bliver løbende revideret. PhD.-skolen administrerer ordningen. 
Drøftelse af ordningen herunder diskussion af mulighederne for fuldfinansierede 
stipendier. Vigtigheden af at proceduren er transparent blev fremhævet og at 
institutlederne informerer på institutterne, så alle kan vænne sig til det nye system. 
Mail fra Søren Overgaard, OUH vedr. PhD-stipendier fra SDU vil blive besvaret fra 
Akademisk Råd og medfølger som bilag til dette referat. 

V. Akademiske afhandlinger ingen  
 

VI. Overvejelser vedr. fremgangmåden for Institut præsentation – KC 
Kort orientering om baggrunden for den hidtidige gennemgang af institutternes 
strategier. Drøftes videre på næste møde. 

VII. Evt. 
Næste møde: 5. december 2013 bliver afholdt på Campus, hovedemne NytSUND 
med guidet rundvisning (Anne Kathrine Overgaard). Mødested: Udsigten på 
Campustorvet. Rundvisningen slutter i den nye bygning 39, IOB, hvor resten af 
mødet bliver afholdt i mødelokale 6. 
Bemærk de der evt. tidligere har været med på rundvisningen er velkommen til at 
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støde til ved 2. del af mødet. 
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