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I. Godkendelse af referat fra mødet d. 04.12 2012.
Godkendt af det tidligere råd, taget til efterretning af det nye råd.
II. Orientering
a. Ændringer i Ph.D. indskrivning – TDJ
Kort oplæg omkring behovet for ændringer i indskrivningsreglerne for de PhD.
studerende, som er opstået dels på grund af den stigende mængde ansøgninger og
dels på grund af økonomiske årsager, hvor fakultetet er nødsaget til at se på de
stigende omkostninger til området. Forslaget tager sigte på at hæve
kvalitetsniveauet og indfører i første omgang mindre stramninger i kravene til de
studerende. Rådet havde en god debat om emnet, herunder blev der drøftet
medforfatterskab (oplæg skrives af TT-T) og PhD -> talentspor (oplæg skrives af
MM); begge dele vil blive drøftet som særskilte punkter på et kommende møde i
rådet.
b. Høringssvaret til Strategi- og Ledelsesgrundlaget – TDJ
Høringssvaret blev indsendt d. 11.02.2013.
De studerende tilkendegav deres tilfredshed med rådets svar på høringen, da det var
i god overensstemmelse med svaret fra de studerende.
Den videre proces består i behandling på næstkommende direktionsmøde d. 8. marts
2013, derefter behandling på et bestyrelsesmøde. Sidenhen forventes strategien
udmøntet i en mere præcis målbeskrivelse.
III. Drøftelse af forretningsorden for Akademisk Råd – TDJ
Det fremsendte udkast til ny forretningsorden blev kort gennemgået og vedtaget
med de forslåede rettelser og mindre ændringer i henhold til gældende praksis og
den nye standardforretningsorden. Sekretæren renskriver den nye forretningsorden,
som derefter udsendes til rådets endelige godkendelse og vedtagelse.
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IV. Temadrøftelse: SDU SUND medarbejdernes repræsentation i forskningsråd og
fonde – Olaf S. & Lone B. J. fra Syddansk Forskerstøtte
Oplæg af Syddansk Forskerstøtte, deres præsentation medfølger dette referat.
V. Akademiske afhandlinger -ingen
Overvejelser vedr. strategien for Retsmedicinsk Institut
Oplæg af institutleder Jørgen lange Thomsen, Retsmedicinsk Institut, med
efterfølgende spørgsmål fra Rådet til institutlederen.
Præsentationen fra mødet medfølger dette referat
VI. Evt.
Orienteringen om de prægraduate studerende blev taget til efterretning.
Studenter repræsentanterne havde skrevet et brev til Akademisk Råd, som blev
omdelt på mødet og medfølger dette referat. Rådets formand takkede for brevet,
som kan danne grundlag for et punkt på et kommende rådsmøde. Studenterne input
til rådet ses som meget værdifuldt.
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