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I.

Godkendelse af referat
Rettelser til referat – revideret referat fra 2. møde medfølger

II.

Orientering om de strategiske satsninger – dekan/KC
Oplæg til emnet blev givet af formanden og hvorledes Universitetsrådet
havde været involveret i bedømmelserne.
Dekanen redegjorde for processen fra direktionens side omkring de
strategiske satsninger, hvor 4 forskellige områder er udvalgt. SUND er
godt repræsenteret i satsningerne.
Økonomien overordnet set har fortsat usikkerhedselementer i
budgetterne med baggrund i elementer der kommer ude fra f.eks.
taksameter reformen.

III.

Succes historier på SDU – Arja R. Aro
Arja R. Aro (ARA) fortalte om sine oplevelser med etableringen af
uddannelser i udlandet. Ved mødets start blev en brochure for to
Bachelor programmer uddelt: Health education and Promotion samt
Epidemiology ved The College of Health and Rehabilitation Sciences,
Princess Noura Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Kingdom of
Saudi Arabia.
Det var etableringen, udfordringerne og gevinsterne ved at udbyde disse
uddannelser ARA fortalte om.

IV.

Årets gang i UVA – Boye L. Jensen (kl. 15:00)
UVA (Udvalget Vedrørende Akademisk afhandlinger) er et udvalg nedsat
af Akademisk Råd som hjælp til bedømmelsesopgaver ved PhD og
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doktordisputatser. Udvalget består af 8 medlemmer og er 30 år gammelt.
UVA får en meget god hjælp fra PhD-skolens dygtige medarbejdere, den
administrative proces er strammet op og forbedret. Det forgangne år blev
gennemgået. Statistik over året medfølger referatet.
Kvaliteten i de indleverede PhD afhandlinger er gennemgående høj, og
flere er egnede til presseomtale. Det er en opgave for vejlederne at gøre
SUNds kommunikation opmærksomme på det.
Plagiatskontrollen eller tekstlighedskontrollen, som det hedder, udføres
af biblioteket, det er en fast procedure og phd-skolen tager sig af
sagsbehandlingen.
V.

Behandling og afgørelse af disputatssag – CG
BLJ deltog under behandlingen af dette pkt.
Sagen blev fremlagt og drøftet. Akademisk Råd har gennemgået sagen
og godkendte på mødet UVAs beslutning om afvisning af disputatsen.
Evt.
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