
Kære VIP-kolleger  

Præsentation af listen ”De akademiske rådsformænd” – Listeopstilling med professor Jesper Wengel som 
kandidat nr. 1 og professor Bo Nørregaard Jørgensen som kandidat nr. 2 til valget som 
medarbejderrepræsentant i SDUs bestyrelse. 

Vi, de fem formænd for de akademiske råd på SDU, har besluttet samlet at stille op til valget på listen med 
navnet ”De akademiske rådsformænd”. I tilfælde af valg vil vi som hovedmål arbejde for følgende: 

1. at sikre medarbejderne størst mulig indflydelse på de beslutninger, der træffes i 
bestyrelsen,  

2. at sikre sammenhæng i arbejdet fra bestyrelsen via Universitetsrådet til de akademiske 
råd,  

3. at sikre maksimalt fokus på universitetets faglige kerneaktiviteter – undervisning, 
forskning og innovation, 

4. at forbedre VIP-medarbejdernes arbejdsbetingelser for at sikre SDUs 
placering i et konkurrencepræget arbejdsmarked.  

Professor Jesper Wengel fra naturvidenskab er formand for Universitetsrådet valgt af og blandt de fem 
formænd for de Akademisk Råd. Universitetsrådet har til opgave at rådgive Rektor og ledelsen i alle 
akademiske sager af betydning for SDU, og vi de fem formænd for de akademisk råds formænd mødes 
jævnligt for at diskutere de faglige udfordringer SDU står over for på tværs af alle fakulteterne. Det fælles 
formål er at fremme beslutninger i Universitetsrådet og de akademiske råd, der sikrer den fortsatte faglige 
udvikling på hele SDU, således at SDU styrkes fremadrettet.  

Jesper Wengel har fuld opbakning som kandidat nr. 1 på listen fra de fire formænd for de øvrige 
akademiske råd. Han har betydelig erfaring inden for undervisning, forskning og innovation og som 
forskningsleder. Valg af ham til bestyrelsen vil – via universitetsrådet og de akademiske råd - sikre tæt 
kontakt med og forankring i de faglige miljøer på alle SDUs fakulteter.  

Med venlig hilsen 

Anne Scott Sørensen (Det Humanistiske Fakultet) 

John Christensen (Det Samfundsvidenskabelige Fakultet) 

Kaare Christensen (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) 

Bo Nørregaard Jørgensen (Det Tekniske Fakultet)  

Jesper Wengel (Det Naturvidenskabelige Fakultet) 

 

 


