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I.

Godkendelse af referat
Referatet godkendt

II.

Samarbejdet mellem RIO og forskningsmiljøerne
Søren Frandsens PP medfølger referatet
Søren gav en kort introduktion af sig selv samt af RIO, som består af ca.
80 medarbejdere og er opdelt i 8 teams.
Indstillingen i RIO er at de er til for at få løst opgaverne for forskerne på
SDU. Flere nye tiltag på vej f.eks. et revideret regelsæt i forbindelse med
opfindelser, et reviewboard er på vej. Databehandler aftalerne er et stort
område som juristerne arbejder med. Der bør udarbejdes klare
retningslinjer for de studerendes og gæsteforskeres adgang til data, en
skriftlig aftale kan muligvis komme på tale. Arbejdet med US Funding er
et kæmpe stort område, som der kommer mere fokus på til gavn for
SDUs forskere.

III.

DIAS opslag
Orientering fra dekanen om de to opslag for henholdsvis det våde og det
tørre område. Fristen for opslag var dd.
Dekanen får opslagene meldt ind til D*IAS.

IV.

Æresdoktor 2018
Forslag fra institutlederne drøftes – fortroligt
Der var ikke endeligt indkommet forslag på æresdoktorer fra
institutterne, så derfor afventer sagsbehandlingen på forslag samt
udmelding fra rektorsekretariatet. Evt. skriftlig sagsbehandling af forslag
for at overholde tidsfristerne.
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V.

Kodeks for forskningsfrihed
Jens Troelsens sammendrag af Heine Andersens bog ”Forskningsfrihed
– ideal og virkelighed” (2017) medfølger referatet
Emnet havde været tema på det seneste institutlederseminar, hvor Jens
deltog som repræsentant for Akademisk Råd.
Emnet vil blive drøftet videre i Akademisk Råd måske med mulighed for
at munde ud i et kodeks. Forskningsfrihed og kommunikation drøftes i
Akademisk Råd således at anbefalingerne kan gå videre til behandling i
Universitetsrådet. Til næste møde behandles
forskningskommunikationen.
De studerende er også meget interesserede i disse drøftelser.
Evt.
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