Syddansk Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Møde i Samarbejdsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag den
26.5. 2009 kl. 12.00 i lokale 402, Winsløwparken 19/3.
Til stede var: Ole Skøtt, Uffe Holmskov, Jesper Bo Nielsen, Jørgen Povlsen, Jørgen L.
Thomsen, Kirsten Ohm Kyvik, Bjarne Andersen, Birgitte Damby Sørensen, Marie
Kruse
Fraværende var: Jakob Gudbrand, Kim Brixen, Finn Kamper-Jørgensen, John Chemnitz, Bente Haugaard, Anette Larsen, Line Bjørndal Gravesen
Referent: Anette Kiilstofte
1. Godkendelse af referat af møde den 14.4.2009
Referatet blev godkendt, med følgende rettelse: Pkt. 2 ”Københavns Handelsskole”
rettes til ”Københavns Universitet, Statskundskab”.

2. Temadrøftelse 2007-2010 Værdiarbejdet SDU / Sundhedsvidenskab – gensidig
orientering:
IST v/Jesper Bo Nielsen:
Instituttet har haft besøg af programsekretær Kirsten Zachariassen, SIF, der har interviewet fire medarbejdere, (institutleder, institutsekretær, lektor og laborant) omkring instituttets ”værdiarbejde”. Den høje grad af overensstemmelse mellem værdier og handling var en positiv overraskelse. Kirsten Zachariassen udarbejder efterfølgende en rapport, der tilsendes instituttet.
Birgitte Damby Sørensen: På trods af de forskellige niveauer interviewene er foregået på, var der alligevel fin overensstemmelse og dermed ”enslydende” svar på
spørgsmålene.
3. OUH-byggeproces: Orientering v/Ole Skøtt:
Som bilagsmateriale var vedlagt til orientering: VURDERING Forsker- og videnpark og portalområde. Materialet indeholder en oversigt over idéforslag, til ”strukturplan for en forsker- og videnpark og et portalområde nord for Syddansk Universitet”.
Fakultetet er i gang med at opgøre/afdække arealbehov i forbindelse med udflytning til Campus. Sundhedsvidenskab ønsker at blive placeret tæt på det ny OUH af
hensyn til det tætte samarbejde mellem fakultet og sygehus.
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4. Siden sidst: Orientering ved formand og næstformand for Samarbejdsudvalget:
4.1. Budget og regnskab v/Ole Skøtt:
Intet nyt at berette siden sidst.
4.2. Situationen i Esbjerg v/Ole Skøtt:
Pkt. blev drøftet.
4.3. Debatmøde på SDU i forbindelse med revision af universitetsloven
v/Bjarne Andersen:
Den 5.5.2009 afholdt SDU debatmøde i forbindelse med revision af universitetsloven. Ca. 50 deltog i mødet, hvor følgende temaer blev drøftet:
- studienævn (omstrukturering)
- forskningsfrihed
- medindflydelse
I forbindelse med det internationale evalueringspanels besøg på SDU den
26.8.2009 vil de nuværende institut-foraer blive drøftet med henblik på en
eventuel ændring til en eller anden form for institutbestyrelse.
Endvidere blev temaet: Forskningsfrihed drøftet. Der blev fra SU medlemmerne fremsat en del overvejede kritiske bemærkninger i forbindelse med den nuværende lov.
4.4. Redegørelse vedr. universitetsevalueringen samt høringssvar kan læses/hentes
her: http://intern.sdu.dk/sdu/

5. Eventuelt:
Efterårets mødedatoer, der holdes i forlængelse af møde i Ledelsesgruppen:
29. september og 8. december, kl. 12.00-14.00 i fakultetets mødelokale 402,
Winsløwparken 19,3.

Ole Skøtt
Formand

Bjarne Andersen
Næstformand
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