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I.

Godkendelse af referat
Godkendt
Internet siden er opdateret, alle referater fra Akademisk Råd er lagt på

II.

Æresdoktor 2019 – dekan
Fortroligt: Sagsgangen omkring æresdoktorer blev kort gennemgået. Der
er indkommet et forslag, som tidligere har været drøftet i Akademisk
Råd, men som blev udskudt pga. problemer med at deltage i årsfesten.
Der bliver skriftlig sagsbehandling af årets æresdoktor forslag, mail
herom følger.

III.

Effektivisering af forskningsprocessen – KC, Uffe Holmskov, Claus
Rasmussen
Pga. sygdom udskydes emnet delvist til et senere møde
Dog gav KC et oplæg omkring emnetud fra et julemøde, hvor der blev
givet et oplæg af Kim Brixen, OUH, ”Waste in research”, som førte til en
livlig debat. LEAN i forskningen for effektivisering og bedre udnyttelse, et
oplæg fra Kim Brixen ønskes til et af de kommende møder i AR.
AKE delte sine erfaringer om brugen af diktafon ved skrivning af artikler.
Det er en ny måde, en god proces, men ikke nødvendigvis
tidsbesparende.

IV.

Tenure track – dekan
Tenure track blev behandlet på et direktionsmøde 20180823, bilag er fra
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dette møde
Dekanen orienterede om behovet og baggrunden for denne type af
ansættelser, som primært er tiltænkt personer fra udlandet. På nogen
fakulteter er der et behov for at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft
ved at kunne sikre en længere tids ansættelse. Der er derfor nedsat et
Tenure-track udvalg på SDU med tilknytning til DIAS. På SUND har der
ikke indtil nu været et behov, men muligheden findes hvis behovet
opstår.

V.

Kodeks for ansvarlig forskningsformidling på danske universiteter KC
Emnet blev drøftet. Generelt var der enighed om det glædelige i at der er
udarbejdet en fælles kodeks for forskningskommunikation, og at de 7
principper er gode at følge. Kodeks er meget bredt, og kan fungere som
en paraply for egne regler for forskningskommunikation.
På SDU er der god hjælp at hente hos Bolette M. Kjær Jørgensen som
er presseansvarlig i Kommunikationsafd.

VI.

Orientering fra Universitetsrådet – KC
Formanden orienterede om emnerne på det kommende
Universitetsrådsmøde.
SDU har efter 8 år fået en ny bestyrelsesformand.
Afgrænsningerne mellem HSU og Universitetsrådets emnebehandlinger
er blevet tydeliggjort.
Nadine Kollmeyer, Research Etics Commité, som deltog på det seneste
møde i Akademisk Råd, giver også sit oplæg til Universitetsrådet. Vigtigt
at udbrede kendskabet til REC.
TAP pkt. etik, forskningsredelighed, whistelblower problemstilling til
drøftelse
TAP pkt. prækvalifikation af forskere, forventningsafstemning og
personlighedstest ved ansættelser.

VII.

Input til dagsorden – KC
Opfordring til at melde forslag ind til dagsorden.

Evt. Formanden gjorde opmærksom på EliteFORSK 2020 til yngre forskere
med opfordring til at indstille til denne pris.
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