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I.

Godkendelse af referat
Godkendt

II.

Plagiat og forskningsredelighed - BDS
Emnet blev drøftet efter oplæg og uddybning af mulige problemstillinger
for TAP. Der var enighed om at det var ikke blevet indtænkt i reglerne,
som de foreligger, men at det er en vigtig problemstilling – TAP
whistleblower – emnet bør drøftes videre i institutlederregi samt i
Universitetsrådet.

III.

14:20 Biblioteksressourcer – tjenester og publikationer – Charlotte
Wien
Charlotte Wien og Mette Brandt Eriksen fra Biblioteket tog udgangspunkt
i deres brochure og fortæller om Research Support Services. Brochuren
blev uddelt på mødet. Den redegør for hele organisationen på biblioteket
med sine ca. 110 medarbejdere og hvem der gør hvad.
Alle ph.d-afhandlinger bliver plagiatkontrolleret og der sendes en rapport
til vejlederen. Biblioteket tilbyder flere kurser f.eks. Kursus for forskere i
søgning. Indtastningerne i PURE står biblioteket for, et ønske her til er at
alle forskere har et ORCHID nr. I forhold til til-og fravalgsprocessen på
biblioteket er SUND stort set ikke berørt. Besparelserne er gennemført
med størst mulighed retfærdighed.
Omtalt artikel medfølger referatet - Research integrity

IV.

14:50 Videnskabsetisk komite på SDU – Nadine Kollmeyer, SDURIO
REC – Research Etics Commité, presentation in English
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REC er som udgangspunkt baseret på oplæg og idéer fra Arja Aro og
Olaf Svenningsen. Nadine har fået til opgave at opbygge funktionen på
SDU, som endnu er i en meget tidlig fase. Kendskabet til REC skal
udbredes og de muligheder der kan ligge i at forskningsansøgningerne
bliver bedømt af REC før de fremsendes. REC bør også blive
præsenteret på institutledermøder og på et Universitetsrådsmøde.
Præsentationen medfølger referatet
V.

SU-SUND versus AR – Dekan/BDS
Diskussion

VI.

Dobbelte ph.d – Jakob Ousager
Mulighederne og problemstillingerne ved de dobbelte ph.d.-er blev
gennemgået, den tunge administrative del blev fremhævet og fordelene
ved en rammeaftale som led i en strategisk satsning og et
længerevarende samarbejde med et internationalt universitet blev
fremhævet fremfor individuelle aftaler, som det tager meget lang tid at
etablere.
Status bilag fra JO medfølger referatet

Evt.
Valg af nye studenterrepræsentanter for en 2-årig periode foregår d. 27.-28.
nov., så en uge efter valget kendes resultatet.
Tak til studenterrepræsentanterne blev givet til Martin, for det gode
samarbejde.
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