Akademisk Råd sagsnr.: 17/1737
amcp

Syddansk Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Referat
24. 05 2017 Winsløwparken 19, 3. lok. 402
Kl. 14.00-16.00
Mødetype: Akademisk Råd
Deltagere:
VIP: Kaare Christensen (formand), Jens Troelsen afbud, Annette Kjær
Ersbøll, Henrik Ditzel, Kaya Roessler
TAP: dekan Ole Skøtt, Birgitte Damby Sørensen
Studenter repræsentanter: Lise Rasmussen, Martin D. Dursun, Matilde Bil
Pedersen
Tilforordnet: Torben Durck Johansen
Referent: Anne-Marie C. Poulsen
Gæst: Ulla G. Friis, IMM, U&K
I.

Godkendelse af referat
Godkendt

II.

TBL – undervisning – UGF
Opbygningen og tanker bag TBL blev gennemgået og hvorledes de
studerende blev opdelt i teams. Målet er at skabe en adfærdsændring
der fører til mere aktive studerende og en forbedret forberedelse til
undervisningen. Systemet er benyttet rundt om i verden, flere eksempler
ses på YouTube.
Underviserne får hjælp og støtte til at bruge TBL.
Den nye kandidatuddannelse på medicin der starter op efter sommer
blev kort omtalt
TBL kan komme på dagsordenen om et års tid igen så AR kan følge den
videre udvikling.

III.

Universiteternes A & B-hold? Dekanen
De forskellige aktuelle debatter og indlæg blev kort gennemgået. En
vigtig akademisk sag som rådet løbende bør følge med i. De 4 SUND
dekaner er sammen om en kronik om emnet.

IV.

Orientering fra de studerende
De studerende i rådet fortalte om hvad der rør sig blandt de studerende.
Studenterevalueringerne kunne forbedres og der kan arbejdes på en
bedre tone og en højere svarprocent. De studerende i rådet vil gerne
påtage sig at være talerør for de andre studerende, hvis der er behov for
det, samarbejdet mellem de studerende på tværs af uddannelserne er
godt.
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V.

Et sundere Fyn – dekanen
Orientering om TV-udsendelserne og idéerne bag. Det er en måde at få
synliggjort forskningsemner blandt befolkningen og vinde respekt for et
fakta baseret samfund. Mange har vist interesse for afstemningen og
stemt. Afslutningen foregik på Svendborg Sygehus.
Der bliver arbejdet videre på at udvikle denne måde at formidle forskning
på og forståelse for de valg og prioriteringer der nødvendigvis skal
gøres.

VI.

Succes historier
Henrik Ditzel fortalte om sine oplevelser med Årets forskningsresultat
2014 om tidlig påvisning af brystkræft som gav god omtale for SDU samt
førte til en bevilling fra Kræftens Bekæmpelse. Vores presseafdeling har
en stor del af æren for tildelingen. Der arbejdes fortsat på udvikling af
testen til tidlig påvisning af brystkræft.
Forslag til nye emner:
ERASMUS
MaxO
SDU uddannelsen i Saudi Arabien

Evt.
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