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REFERAT
Emne:

Møde i Universitetsrådet

Dato og tidspunkt:

Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 14.00

Sted:

Syddansk Universitet, lokale O 77

Referent:

Lone Wichmann

Dagsorden:

Åbne punkter:
1.

Godkendelse af referatet fra mødet den 8. december 2015
v/formand Jesper Wengel

3.

Studiefremdriftsreformen - herunder høring af model for implementering af universitetsloven på SDU
v/rektor Henrik Dam

4.

Præsentation af Danish IAS
v/Thorbjørn Knudsen - Francesco Sannino deltager under dette pkt.

5.

Årsrapporten 2015 - herunder status på udviklingskontakten
v/rektor Henrik Dam

6.

Meddelelser
v/rektor Henrik Dam

7.

Eventuelt
v/formand Jesper Wengel

Lukket punkt:
2.

Hovedområdernes endelige indstilling på budgetstrategien 2016-2019
v/rektor Henrik Dam
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Referat:
Pkt.

Referat

1.

Godkendelse af referatet fra mødet den 8. december 2015.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Dagsordenen blev ændret på selve mødet – pkt. 5. blev et orienteringspunkt og rykket ned under
pkt. 6 Meddelelser.

2.

Hovedområdernes endelige indstilling på budgetstrategien 2016-2019
Var et lukket pkt. på dagsordenen – derfor ingen referat fra dette pkt.

3.

Studiefremdriftsreformen - herunder høring af model for implementering af universitetsloven på SDU
Henrik Dam præsenterede fremdriftsreformen og de nye tiltag, som var under høring i forskellige
råd på SDU, herunder Universitetsrådet.




Universiteterne har nu fået lov til at fastlægge egne interne regler for tilmelding til fag og
prøver. Det vurderes, at disse regler er nødvendige for at nå 2020-kravet.
For at SDU kan opfylde 2020-kraverne, skal SDU reducere den gennemsnitlige studietid
med 0,5 – 0,6 måneder pr. år til og med 2020.
Hvis SDU ikke kan levere studiereduktionsmålet, vil der ske en reduktion i bevillingen på
op til maksimalt 160 millioner i 2020. Tallene for 2016 balancerer på et knivsæg, og SDU
når måske ikke målsætningen for 2016.

Henrik Dam gennemgik modellen – Hovedtræk af SDU´s nye studiefremdriftsreform.




Regler for tidsgrænser for bacheloruddannelser er 4 år - normeret tid plus 1 år, og for
kandidatuddannelser er det 2½ år - normeret tid plus ½ år. Denne skærpelse vil alt andet
lige kunne føre til et højre frafald de kommende år.
Yderligere krav
o Studiestartsprøve for alle uddannelser
o Ved førsteårsprøve kræves det, at 30-60 ECTS er bestået
o Varslinger sker efter 4. og 6. semester
o Der er ikke hjemmel til at indføre førsteårsprøver på kandidatuddannelsen – her
er det kun 2½ års grænsen, der er gældende.

Universitetsrådet drøftede herefter præsentationen.
Bemærkninger fra Universitetsrådet til dette punkt:
 Charlotte Allermand spurgte, om det er muligt at ”låne måneder” fra bachelordelen til kandidat. Henrik Dam informerede om, at det ikke er muligt, da det er to adskilte rammer.
 Rune N. Jørgensen spurgte til muligheden om varsling, og om det ikke vil medføre en
større administrativ byrde. Henrik Dam meddelte, at det er muligt, men at den administra-
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tive byrde er blevet mindre i forbindelse med afskaffelsen af den tvungne tilmelding.
Ole Skøtt bemærkede, at der i Uddannelsesrådet arbejdes på en tidligere semesterstart.
Bo Nørregaard Jørgensen spurgte til studiekulturen hos de studerende, og om SDU har
nogen tiltag til at ændre kulturen. Henrik Dam orienterede om Fremtidens Uddannelse,
som bl.a. har fokus på dette.
Jonas Ø. Larsen spurgte til praktik for de studerende, da de studerende bliver fanget i de
nye regler på kandidatdelen. Det giver udfordring på dette område. Henrik Dam er enig i,
at dette er en udfordring.
Martin Zachariassen oplyste, at de nye rammer giver en større fleksibilitet for de studerende.

På baggrund af diskussionen indsendte Formanden på vegne af Universitetsrådet følgende
høringssvar:
Universitetsrådet anerkender et behov for at etablere rammer og incitamenter, der sikrer øget studieaktivitet og studiefremdrift bredt på SDU, og generelt bakker Universitetsrådet op om den model, der er fremsat i høring. Dog opfordrer Universitetsrådet direktionen til at overveje, om der reelt
er behov for at etablere den foreslåede tvangstilmelding til specialer, og om der ikke her bør etableres valgfrihed på de forskellige studier/fakulteter i lyset af de forskelligheder og særkender, der
eksisterer.
4.

Præsentation af Danish IAS
Thorbjørn Knudsen præsenterede Danish IAS.
Universitetsrådet drøftede præsentationen.
Bemærkninger fra Universitetsrådet til dette punkt:
 Nikolai Malchow-Møller glæder sig over, at alle fem fakulteter nu er præsenteret i Danish
IAS.
 Bo Nørregaard Jørgensen efterspurgte, hvorledes SDU’s ranking er tænkt ind sammen
med Danish IAS. Henrik Dam sagde i den forbindelse, at han ikke tror, at etableringen af
DIAS vil have nogen direkte og umiddelbar effekt på SDU’s rankings på den korte bane.
 Kåre Christensen efterspurgte, hvorledes dagligdagen skal foregå, og hvor vil man fysisk
skulle sidde, da man som forsker vil have forpligtelser flere steder. Ifølge Thorbjørn Knudsen og Francesco Sannino er meget omkring det praktiske endnu i planlægningsfasen og
vil blive løst hen ad vejen, når forholdene vedrørende processen og den nye bygning er
længere fremme.


Jesper Wengel understregede, at det er meget vigtigt, at der snart bliver kommunikeret ud
vedr. Danish IAS, og Jesper Wengel anbefalede styregruppe ved Danish IAS at have fokus på dette. Henrik Dam understregede, at dette vil ske i forbindelse med tilvalgsprocessen, som vil blive kommunikeret ud i juni måned i år.
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5&6.

Meddelelser
Henrik Dam præsenterede kort følgende punkter:






7.

Årsrapporten 2015 - SDU havde ved udgangen af 2015 en solid økonomisk situation.
Regnskabet udviste en balancesum på 2.184 mio. kr., en fri egenkapital på 404 mio. kr.
og en kortfristet formue/gæld, der er positiv med 215 mio. kr. De faldende tilskud fra staten i de kommende år nødvendiggør, at SDU skal tilpasse sin økonomi fremadrettet.
Udviklingskontrakten – Der er udfordringer på visse mål i udviklingskontrakten. SDU er
udfordret på øget frafald på første år af bacheloruddannelsen, ekstern finansiering og ledighedsgraden for færdiguddannede.
Kvote 2 søgning – SDU har modtaget ca.10 % flere ansøgninger end i 2015, og SDU
oplever en fremgang i antallet af 1. prioritetsansøgninger på ca. 2 %. Det Naturvidenskabelig Fakultet og Det Tekniske Fakultet står over den største samlede fremgang i ansøgninger. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ser fremgang i søgning på alle andre uddannelser end Medicin, hvilket kan skyldes ændring i transporttilskuddet, da der er mange pendlere fra København til denne uddannelse.
Totalt set sker der en tilbagegang i søgningen i Esbjerg og Sønderborg. Særligt Kolding,
men også Odense oplever en fremgang. Overordnet ser kvote 2 søgningen for 2016
meget fornuftig ud.

Eventuelt
Ingen bemærkninger til dette punkt.
 Næste Universitetsrådsmøde er onsdag den 1. juni 2016.
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Følgende deltager deltog i mødet:
Formand, professor Jesper Wengel
Rektor Henrik Dam
Professor Bo Nørregaard Jørgensen
Professor Kaare Christensen
Professor John Christiansen
Specialkonsulent Rune N. Jørgensen
Fuldmægtig Mads Lildholdt
Laborant Tanja Christensen
Studerende Charlotte Randa Allermand
Følgende observatører deltog i mødet:
Prorektor Bjarne G. Sørensen
Universitetsdirektør Karen Heebøll
Dekan Ole Skøtt
Dekan Martin Zachariassen
Dekan Simon Møberg Torp
Dekan Nikolai Malchow-Møller
Dekan Henrik Bindslev
Studerende Jonas Ø. Larsen – i stedet for Maiken D. Hansen
Afbud:
Professor Anne Scott Sørensen
Studerende Maiken D. Hansen
Studerende Mikkel Warming Pedersen
Referent:
Lone Wichmann
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