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I. Godkendelse af referat fra mødet d. 01. 09. 2015.
Godkendt
II. Præsentation af Institut for Psykologi
Præsentationen medfølger referatet
III. Procesplan for at reducere omkostningsniveauet de kommende år – TDJ
Der blev givet en introduktion til den budgetproces, der skal i gang på alle fakulteter
på SDU. Målet er at indfri nogle procentuelle besparelsesmål, ikke ud fra en såkaldt
grønt-høster metode, men ud fra nogle strategiske mål og satsninger på hvert
fakultet. Her er Akademisk Råds VIP-medlemmer tiltænkt en vigtig rolle, som
videnskabelig sparring og hjælp til kvalificering på processen for institutlederne, for
sekretariatschefen, uddannelseschefen og dekanen. Tidsrammen er ganske kort og
skal i den sidste ende føre frem til direktions- og bestyrelsesbeslutninger. Torsten
Bo Hansen er projektleder for processen på SUND. Der bliver indkaldt til en serie
møder, som skal munde ud i en samlet forslags- og besparelsespakke fra SUND.
Akademisk Råd blev orienteret om forløbet og deres opgave i processen.
På et særligt møde i januar med rådets VIP-repræsentanter + TAP repræsentant
Birgitte Damby Sørensen som observatør, vil hver institutleder fremlægge sit
spareforslag til drøftelse.
IV. Nøgletal for sundhedsforskning på sygehusene - dekanen
Tallene i rapporten blev gennemgået. Rapporten giver et nyttigt overblik.
Ambitionsniveauet er forskelligt for hvert hospital og hvilke beløb der er afsat til
forskning.
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V. Evt.
En studenter repræsentant, Mira Rodding Kjeldsen, er nødsaget til at holde orlov fra
Akademisk Råd på grund af sine studier. Formaliteter undersøges hos Kristian
Græsborg.
Studenterrepræsentanterne vil gerne bruges som kontakt mellem SUND og
Syddanske Studerende.
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