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1. Godkendelse af referat af møde i Akademisk Råd 27. september 2007
Beslutning:
Referat godkendt.
2. Orientering v/Mogens Hørder
2.1.

Forskning
På forskningssiden består fakultetets udfordring i at fokusere på sine styrker og derved
sikre sin konkurrencedygtighed ikke kun på kort sigt, men i særdeleshed på lang sigt.

2.2.

Uddannelse
Der er nu krav om akkreditering af såvel nye som eksisterende uddannelser, hvilket er i
god harmoni med hele SDU’s kvalitetspolitik. Der lægges vægt på uddannelsernes
forskningshøjde og på dokumentation af, at aftagersynspunkter inddrages.
På optageområdet er der behov for en belysning af præmisserne for prognoser. Generelt er optaget tilfredsstillende, med undtagelse af et par af de små uddannelser.

3. Budget
Mogens Hørder orienterede kort om fakultetets budgetredegørelse for budgetåret 2008
og budgetoverslagsårene 2009-2011, der er beregnet som information til bestyrelsen
vedr. forskning, uddannelse og økonomi. Fakultetets budget er stabilt – den store udfordring ligger på området humane ressourcer.
Der var en række forslag til sproglige præciseringer og ændringer af materialet.
4. Intern udviklingskontrakt og 2008-2010
Mogens Hørder fremlagde udkastet til den interne udviklingskontrakt, der er Direktionens kontrakt med Bestyrelsen. Den adskiller sig fra den eksterne udviklingskontrakt
ved at give mulighed for profilering af de enkelte fakulteter. MHO ønsker i den forbin-
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delse at arbejde med fakultetets aktivitetsmålsætning. Der var en række forslag til sproglige præciseringer og ændringer. (Den eksterne udviklingskontrakt afventer endelig godkendelse og fremsendes derfor ikke, som ellers lovet på mødet).
Beslutning: Kontrakten skal godkendes af Direktionen sommer 2008 og vil forinden
blive yderligere behandlet i Akademisk Råd.
5. Ph.d.
5.1.

Ph.d. skole – Forskeruddannelsesprogrammer
Mogens Hørder kommenterede det udsendte oplæg (notat af 03.12.07), der er tænkt
som ”problemkatalog” i f.m. oprettelsen af ph.d. skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet per 1. januar 2008.
Formålet med ph.d. skolen er:
- at leve op til de nye krav i Universitetsloven
- at skabe operationelle rammer, der fremmer kernevirksomheden
- at synliggøre ansvarsplacering og økonomi
- at stimulere en kvalitetsudvikling
- at udnytte 10 års positive erfaringer med forskeruddannelse
MHO understregede, at ph.d. forløbenes sigte er uddannelse, ikke forskning i sig selv.
Diskussion - afklaring:
Man drøftede rollefordelingen og det tidsmæssige forløb i f.m. formulering og bedømmelse af projekter – i modsætning til nu vil det være vejleder, der formulerer udkast til
projektet.
Mht. rollefordelingen i f.m. bedømmelse af ansøgere blev det slået fast, at hovedvejleder har det afgørende ord i f.m. tildeling af stipendium.
Kravet om internationale opslag opfyldes ved at ph.d. skolen sørger for links til relevante sites.
Det hidtidige ph.d. studienævn konverteres til ph.d. udvalg.
Dekanerne på de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter vil følge nogenlunde samme
line.
Beslutning: I løbet af første kvartal 2008 vil dekanatet udarbejde et ph.d. skoleoplæg til
kommentering i Akademisk Råd og blandt hovedvejlederne. Oplægget skal bla. på vejledersiden tage stilling til rekruttering, incitamentstruktur og kravene til vejlederne.

6. Akademiske afhandlinger
Der var ingen afhandlinger til behandling.
7. Fakultetets lokalesituation
Jacob K. Pedersen bragte et oplæg om lokalesituationen i Winsløwparken, der i stigende grad opleves som utilfredsstillende af de studerende.
Mogens Hørder svarede, at man på fakultetet er meget opmærksom på situationen.
Han pointerede, at der skal søges en løsning på såvel kort som lang sigt, og at det er
vigtigt, at de umiddelbare løsninger ikke skaber problemer andre steder i systemet.
På kort sigt er lokaleplanlægningen under revision, bl.a. ved inddragelse af forløbsprognoser, og fakultetet er efter henvendelse til rektor optimistiske mht. at kunne disponere
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over flere store lokaler. Der bør på denne måde være muligt at skaffe det nødvendige
antal almindelige undervisningslokaler og grupperum. I fht. auditorier og speciallokaler
vil der være behov for kreative løsninger.
På lang sigt vil fakultetet fastholde sine intentioner om en udbygning af Winsløwparken, uanset der på endnu længere sigt bliver tale om en flytning af fakultetet i forbindelse med opførslen af et nyt OUH.
På kliniksiden har fakultetet et udmærket samarbejde med regionssygehusene, og situationen er håndterbar, også med stigende studentertal.
Laboratoriet for Klinisk Færdigheder er under udbygning og vil dermed få øget kapacitet.
Beslutning:
Mogens Hørder opfordrede de studerende til at indsende løsningsforslag mht. lokaleproblematikken til Uddannelse & Kvalitet, att. Merete Munk – mmunk@health.sdu.dk
8.

Eventuelt
Møder i Akademisk Råd i 2008:
10. april, 12. juni, 18. september og 11. december – alle dage kl. 9.00-11.00 i Winsløwparken 19/3, mødelokale 402.

Mogens Hørder
dekan
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