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Referat 
 
Møde i Akademisk Råd 22. juni 2007  kl. 12.30-14.30 - Winsløwparken 19/3 
 
Til stede:  Mogens Hørder, Kaare Christensen, Steffen Husby, Søren Over-

gaard, Poul Guldfeldt Nielsen, Maren Smidt Astrup, Jacob K. Peder-
sen 

Observatører:  Brita Andersen, Lis Teusch 

Fraværende  
med afbud:  Jørn Hansen, Anders Jakobsen 

Referent: Tomas Homburg 
 
                                                                                                                                                                              
1. Godkendelse af referat af møde i Akademisk Råd 22. marts 2007 

Beslutning: 
Referat godkendt 

 
2. Orientering 

Indstilling til SDU’s bestyrelse om tildeling af nye basisforskningsmidler 
Dekanen orienterede om ansøgningen og det strategiske grundlag for ansøgningen, der skal 
medvirke til at profilere Sundhedsvidenskab på SDU 
 
Ansøgning om basisforskningsmidler 2. runde 2007 
Dekanen orienterede om ansøgningen om midler til etablering af et dansk forskningscenter ved 
SVF, der får til opgave at anvende registre til belysning af folkesundhed og folkesygdomme i et 
velfærdsmæssigt perspektiv. 
 
Samarbejde vedr. Region Syddanmark 
Dekanen orienterede om oplægget fra Det Regionale Forskningsråd om mulige forskningsind-
satsområder i Region Syddanmark. De to strategiske forskningsområder om Bevægeapparatet 
og Børn og sundhed blev især fremhævet som overensstemmende med SVF’s strategi. 
 
Optagelsesprocedure i kvote 2 på de sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Syd-
dansk Universitet i 2008 og 2009 
Dekanen orienterede om, at VTU har godkendt SVF’s optagelsesprocedurer med ændringer til 
Multiple Choice og Multiple Mini-Interviews. SVF vil med denne optagelsesprocedure sandsyn-
ligvis være rollemodel for meget søgte uddannelser. 
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3. Temadrøftelse 

Prioriteret liste over ph.d.-projekter 
 
Det indstilles:  
Indstilling vedr. prioriteret liste af ph.d. projekter: Oplæg ved dekanen. 

 
I forbindelse med ansøgning om samfinansierede ph.d. stipendier fremkom et stort 
antal forslag, som efterfølgende blev prioriteret af institutlederne. Det blev også 
bemærket, at der var andre ph.d. forløb på vej, som ikke fremgik af listen. Da fakul-
tet fra 2007 skal opfylde måltal på indskrevne ph.d. studerende foreslås, at det på-
hviler institutlederen at inddrage forskningsledere ved fakultetet i en proces, så 
hvert institut har en opdateret liste af ph.d. forløb som enten er under etablering, er 
under forberedelse, eller ønskes etableret.  
 
Ofte vil ph.d. forløb blive etableret som led i større forskningsbevillinger og er såle-
des identificerbare. Ligeledes er nogle ph.d. forløb etableret i samarbejde med eks-
terne samarbejdsparter - der er således også kendte.  
 
Antallet af ph.d. forløb på listen skal: 
 

• Overstige måltallene for fakultetet i 2007 og 2008 - henholdsvis 59 og 66 

• Overstige den skønsmæssige kapacitet for hvert institut. Baseret på den tid-
ligere fremlagt vurdering af kapacitet (vedhæftet/bilag) ansættes antallet af 
ph.d.- projekter på en stående liste derfor til: 

 
Klinisk Institut:   30 
IMB, IST og IOB: 15 pr. institut 
IRS og SIF:  10 pr. institut 
I alt   95 

 
Drøftelse: 
Det er nyt, at der er måltal for indskrivning af ph.d. studerende. Det synliggør fakultetets hidti-
dige ambitioner om at være førende mht. at uddanne ph.d.’ere. Det bemærkes ligeledes, at fi-
nansieringen fra SDU-ledelsen til ph.d.-området knyttes sammen med opfyldelse af måltal. 
Derfor anså alle en stående liste med ph.d. forløb hos institutlederne for en god ide. Institutle-
derne etablerer listen efter rådgivning fra forskningslederne. 
Antallet af forløb vil øges markant, så der i 2010 vil være 210 ph.d. forløb alene på SVF.  
Dvs. at der også skal være fokus på, om der er tilstrækkelig vejlederkapacitet. 
Ph.d. stipendierne skal fremover også slås op internationalt, hvilket både vil være konkurren-
cemæssigt godt, samtidig med at der måske ikke er nok kvalificerede danske ansøgere. 
Fakultetet finansierer ph.d. stipendier med 1/3. 
 

4. Adjungeret professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

Tildeling af titlen adjungeret professor i henhold til to forslag herom 
 
Drøftelse: 
Akademisk Råd skal rådgive rektor, om der skal nedsættes et bedømmelsesudvalg til to foreslå-
ede adjungerede professorer. 
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Beslutning: 
Akademisk Råd ønsker at CV for de to forslag indgår i beslutningsgrundlaget. Disse sendes til 
Akademisk Råds medlemmer med anmodning om tilslutning til beslutning om indstilling til 
rektor om nedsættelse af de foreslåede bedømmelsesudvalg  
 
Ansvarlig: 
Dekanen 
 

 
5. Akademiske afhandlinger 

a) Der foreligger en indstilling af 7. maj 2007 og en udtalelse fra Udvalget vedr. 
Akademiske Afhandlinger vedr. indsendt afhandling med henblik på erhvervelse 
af den medicinske doktorgrad (j.nr. 612/100-2). Formanden for bedømmelses-
udvalget professor Anders Green redegjorde for bedømmelsesudvalgets indstil-
ling.  
 
Akademisk Råd tilsluttede sig, at cand.scient. Jesper Boldsens afhandling 
”Leprosy in Medieval Denmark. A comprehensive analysis” antages til 
forsvar for den medicinske doktorgrad. 
 
Lektor Bernard Jeune leder forsvarshandlingen. 
 
Datoen for disputatsforsvaret er endnu ikke fastsat. 

 
b) Konferering af doktorgraden (j.nr. 612/100-3) 

Akademisk Råd konfererede doktorgraden til Michael Gaster for afhandlingen 
med titlen: ”Fibre type dependent expression of glucose transporters in human 
skeletal muscles. An immunohistochemical approach” der blev forsvaret den 
27. april 2007. 
 

 
c) Konferering af doktorgraden (j.nr. 612/100-5)  

Akademisk Råd konfererede doktorgraden til Jørgen Lange Thomsen for af-
handlingen med titlen: ”Alcoholics in Forensic Medicine” der blev forsvaret 
den 8. juni 2007. 

 
6. Eventuelt 
 

Intet. 
  

 
Mogens Hørder 
Dekan    


