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Henrik Ditzel AFBUD, Kaya Roessler 
TAP: dekan Ole Skøtt, Birgitte Damby Sørensen, Trine Mikkelsen suppleant 
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Studenter repræsentanter: Martin D. Dursun, Matilde Bil Pedersen AFBUD, 
Rasmus Vestergaard L. Hansen 
Referent: Anne-Marie C. Poulsen 
Gæst: Boye L. Jensen, Tomas Homburg 
 

I. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt 

II. Principper for ansvarlig forskningsformidling ver. 3 – Tomas 
Homburg 
Det reviderede notat blev gennemgået og drøftet. Enighed om at notatet 
er godt og et vigtigt dokument. Notatet bør gå videre til en drøftelse i 
regionen og i dekan SUND kredsen. AU har også udarbejdet deres 
principper. 
Der fremkom forslag til enkelte ændringer – de relative tal bør 
omformuleres, da de fremstår meget konkrete i forhold til den øvrige 
tekst. KC kommer med forslag til en ændret formulering. 
Lægemiddelstyrelsen har afholdt et møde om ansvarlig 
forskningsformulering, hvor bl.a. Anton Pottegaard deltog. Dekanen 
ønskede at afsenderne af pressemeddelelser bliver tydeliggjort. 
Et kursus i forskningsformidling for ph.d’er bør være obligatorisk. 

III. Årets gang i UVA – Boye L. Jensen/Tina Kold Jensen 
Der deltog 2 afgåede formænd for UVA, som afgav rapport om deres 
formandstid siden sidste år, hvor tilsvarende rapport blev afgivet. Indtil 
videre er der konstitueret en ny formand for UVA, som er Dorte E. 
Jarbøl.  
Boye har været formand i 5 år plus samt medlem af UVA i 10 år. UVA er 
et udvalg som er nedsat af Akademisk Råd til at håndtere disputatser og 
ph.d sammen med ph.d-kontoret. Den udarbejdede statistik over UVA 
afgørelser, som blev uddelt på mødet medfølger referatet. 
Kvaliteten på ph.d. afhandlingerne er generelt god og det fungerer rigtigt 
godt med plagiatkontrollen, der udføres af biblioteket. UVA er med til at 
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sætte en høj standard og kvalitet, kunne den afgående formand 
konstatere. 
Ph.d.-skolen har også fået en ny formand, det er Christian Godballe. 

IV. Arbejdsklimaets betydning på SDU – KR 
Ansøgere og studerende, at de søger i tiltagende grad SDU pga. af det 
gode arbejdsklima. I modsætning til en tiltagende individualisering og 
elitesatsning andre steder. 
Der opleves dog også på SDU en større fremkomst af angst og stress 
blandt studerende, phd studerende og ansatte.  Sammengrad af 
drøftelsen: 
 
• Alle har interesse i god kvalitet og et godt arbejdsklima 
• Studerende/ansatte vil både opleve SDU’s særlige omsorg og at der 

stilles krav, men kravene skal være transparente.  
• Medarbejdere ønsker transparens for at mindske deres bekymringer 
• Ansatte har brug for anerkendelse 
• Der skal være mulighed for at vælge spor efter ambition: 

top/elitestuderende eller forsker – uden at den fælles identitet på 
SDU opgives og med hensyn til SDU’s særlige sociale ophav (første 
generations akademikere) 

• Der skal tages særlige hensyn til køn (kvinder er mere sårbare i 
forhold selvværd, angst og depression) 
Præsentationen medfølger referatet 

 

V. Orientering fra Universitetsrådet – KC (nyt fast pkt. på dagsorden) 
Dagsorden og referater medfølger som bilag. Til orientering og evt. 
drøftelse. Link til Universitetsrådet. 
KC er blevet formand for Universitetsrådet, og det er formandens tanke 
at UR fremover skal organiseres på en lidt anden måde med mere 
tematiske drøftelser i lighed med Akademisk Råd, og således at der 
kommer en skarpere afgrænsning til sager, der hører til behandling i 
HSU. 
Der fremkom således er række mulige emner til behandling i UR – 
Universitetsloven, Eksterne midler, antal kvalificerede til stillinger, 
præsentation af nye undervisningsformer, internationale studerende, 
tenure track, videnskabsetisk komite. Forslag om at alle fakulteter bør 
have en repræsentant i UR. 
Det manglende referat fra UR’s møde i september medfølger referatet 
her. 

Evt. 
 
Bemærk der er nyvalg af studenterrepræsentanter i november mdr. (2 års 
valgperiode) 
 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/organisationen/raad_naevn/universitetsraad
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