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Sted TESLA, Ø28-508a-3 

Inviterede Henrik Bindslev, Thiusius Rajeeth Savarimuthu, Henrik Karring, Ole Dolriis, Søren 
Top, Claudio Giovanni Mattera, Hanne Hansen, Sanne Lefevre, Jette Toft Iversen, 
Allan Schmidt Hansen, Per Breum, Anne Hansen, Michael Evan Goodsite, Kirsten 
Præstegaard,  

Afbud Henning Andersen, Kirsten Præstegaard 

Referent Tina Skoubo Elcer 

Mødeleder Henrik Karring 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden / Welcome and approval of agenda 
v. Henrik Karring 
 
 

2. Planlægningsproces på TEK 2018-2023 / Planning process at TEK 2018-2023 
v. Henrik Bindslev 
 
Referat 
Henrik Bindslev orienterede om planlægningsprocessen 2018-2023.  
Der har været indledende drøftelse mellem enhedsledere og institutledere og pt. kører der 
planlægningsmøder mellem dekanat og institutledere. 
Henrik Bindslev beklagede, at der er sket en fejl i processen, der har gjort det nødvendigt at 
køre planlægningsprocessen i en mere komprimeret form end planlagt, og at planlægning 
og budgetlægning foregår parallelt. 
Fremadrettet vil der blive rettet op, således at planlægningsprocessen allerede starter fra 
september. 
 
 

3. SDU’s langsigtede økonomi / SDU’s long term finances 
v. Henrik Bindslev 
 
Referat 
Henrik Bindslev orienterede om, at universiteterne inklusivt SDU står over for udfordringen 
med, at omprioriteringsbidraget fortsætter, hvilket betyder, at STÅ-værdien reduceres med 
2% point per år. 
På TEK er vi i et vækstscenarie, hvilket er positivt. Dog vil TEK skulle se på, hvordan vi 



bedst muligt effektiviserer – dog som udgangspunkt uden at skulle reducere i 
medarbejderstaben. Andre dele af universitetet vil formentlig blive lidt hårdere ramt. 
Som udgangspunkt vil der blive set på mulighed for effektivisering af: 
- Uddannelsesaktiviteter 
- Administration 
- Hjemtagning af forskningsmidler 
- Udbygning af kommercielle aktiviteter 
 
Mulige effektiviseringer vil blive drøftet i forskellige fora inklusiv Akademisk Råd. 
 
AR drøftede særligt brug af e-læring i undervisningen og var generelt positive over for brug 
heraf. Det blev dog bemærket, at produktionen af e-læringsundervisningsmateriale kan 
være omkostningstungt, hvis det skal have en god kvalitet. 
Per Breum stillede spørgsmål til, om undervisningen forringes ved mere e-læring, da det 
må forventes at mindske antallet af konfrontationstimer. Henrik Bindslev var opmærksom 
på problematikken, men understregede, at ambitionen med konfrontationstimerne i højere 
grad til gengæld skal være dialog frem for monolog. 
Ole Dolriis gjorde opmærksom på, at det kan være svært at gøre undervisning 
dialogbaseret, hvis man underviser meget store hold. Henrik Bindslev udtrykte enighed 
heri, men gjorde opmærksom på, at der netop med indføring af e-læring kan opstå bedre 
mulighed for at få flere undervisere på de store hold til konfrontationstimerne. Desuden vil 
der være mulighed for at deltage i idéudvikling af effektiviseringen af uddannelsesaktiviteter 
på et senere tidspunkt. 
Per Breum gjorde desuden opmærksom på, at det er en god idé at involvere de studerende 
i arbejdet, hvilket Henrik Bindslev var enig i. 
 
Henrik Bindslev nævnte desuden, at SDU har fået lokaler i KBH stillet til rådighed (tidligere 
lejemål fra SIF; Statens Institut for Folkesundhed). TEK skal undersøge, om det er muligt at 
gøre brug af disse – fx til efter-videreuddannelsesaktiviteter i KBH området. 
 
 

4. Økonomi på TEK/TEK Economy 
v. Kirsten Præstegaard 
 
Bilag: Økonomisk oversigt, TEK 
 
Referat 
Afdelingsleder for TEK Økonomi, Tine H. Kristiansen gennemgik den økonomiske oversigt 
for TEK jf. bilag ’økonomisk oversigt’. 
 
 

5. Orientering om sommerskoler/ Information about summer schools 
v. Henrik Bindslev 
 
Referat 
Henrik Bindslev orienterede om, at der arbejdes for at etablere sommerskoler på TEK i uge 
33 og 34.  
Målet er at skabe sommerskoler, som hjælper med at trække flere studerende til 
kandidatuddannelserne på TEK – særligt inden for de områder, hvor vi har stor 

https://syddanskuni.sharepoint.com/sites/tek/ar/Mder/2017-11-27/%C3%98konomisk%20oversigt%20TEK%20oktober%202017%20.pdf


efterspørgsel fra erhvervslivet. Der er primært fokus på at tiltrække BA-studerende, der er 
mellem deres 2.-3. år på en relevant uddannelse. 
Ved at placere sommerskolerne i de to uger, vil det være muligt også at lave et socialt 
program for de studerende om eftermiddagen/aftenen, hvilket er med til at sikre den gode 
oplevelse. 
Sommerskolerne etableres både i Odense og i Sønderborg. 
 
Der blev spurgt til, hvor de studerende skal overnatte i de to uger. Henrik Bindslev svarede, 
at der bl.a. arbejdes på at skaffe hjælp hertil samt andre sponsorater hos relevante aktører i 
erhvervslivet. 
 
 
 

6. Tildeling af Ph.d. tilder / PhD degrees 
v. Henrik Karring 
 

• Gossaye Tirunehe, KBM, d. 30.06.2017* 
• Frederik Gottlieb, MCI, 06.07.2017* 
• Agnieszka Radziwon, MCI, 06.07.2017* 
• Mads Dyrmann, MMMI, 06.07.2017* 
• Saber Farajzadehbibalan, MMMI, 06.07.2017* 
• Maria Cinta Roda Serrat, KBM, d. 06.07.2017* 
• Charlotte Marie Noelle Rennuit, KBM, 04.08.2017* 
• Carlo Edgar Torres, KBM, d. 24.08.2017* 
• Daniel Bjerring Jørgensen, MMMI, 15.09.2017* 
• Ellen Raben Pedersen, MMMI, 15.09.2017* 
• Marian Sorin Adam, MMMI, d. 14.10.2017* 
• Alexander Sylvester Roberts, MCI, d. 30.10. 2017* 
• Emad Yaghmaei, MCI, d. 31.10.2017* 
• Matej Simurda, MCI, d. 09.11.2017* 
• Emil Holmegaard, MMMI, d. 9.11.2017* 
• Thomas Fridolin Iversen, MMMI, d. 16.11.2017* 
• Johan Sund Laursen, MMMI, d. 21.11.2017* 

 
 
Godkendelse af bedømmelsesudvalg / Approval of assessment comittees 
v. Henrik Karring 
 
Alle bedømmelsesudvalg godkendt i skriftlige høringer. 
 
Øvrige titler/ Other titles 
 
*Godkendt i skriftlige høringer 
 
Referat 
Henrik Karring gjorde opmærksom på, at Yves Demazeau bør tilføjes dagsordenen, som 
modtager af TEKs æresdoktorpris. 
 
 



7. Evt. /AOB 
 
Referat 
Henrik Bindslev orienterede om, at han snarest vil sende et bedømmelsesudvalg i høring, 
som er uden for normen. Der er tale om bedømmelsesudvalget til HoU-stillingen til SDU 
Electrical Engineering, som også omfatter CIE. 
Det er en vigtig rekruttering, hvor der skal findes en leder som skal være fremragende til at 
opbygge miljøet. Det forventes, at enheder vil komme til at rumme op imod 60 
medarbejdere. 
Bedømmelsesudvalget vil bestå af en tysk professor og direktør fra et Frauenhoferinstitut, 
Horst-Günter Rubahn og Henrik Bindslev selv. 
Dvs. kun med deltagelse af én ekstern bedømmer. Der er tale om en undtagelse og ikke en 
ændret politik på området. Rektor har godkendt undtagelsen. 
Henrik Bindslev gjorde opmærksom på, at udvalget selvfølgelig kommer i høring som 
normalt. 
AR havde ingen umiddelbare indvendinger. 
 
 


