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I. Godkendelse af referat fra mødet d. 11.04. 2014. 
Referatet blev godkendt 

II. UVAA og Akademisk Råd 
a. Drøftelse af bedømmelser for Akademiske afhandlinger, afklaring af roller – 
KC 
Professor Boye L. Jensen, formand for Udvalget vedrørende Akademiske 
Afhandlinger (UVAA) er inviteret med til drøftelsen  
Som indledning til drøftelsen om UVAA blev der givet en kort gennemgang af 
historien bag oprettelse af dette udvalg, som har fungeret glimrende gennem mange 
år. Medlemmerne i UVAA gør et meget stort arbejde, deres regler er lidt mere 
strikse end bekendtgørelsen f.eks. med hensyn til tidsfrister, og disse skal en gang i 
mellem udfordres bl.a. af juridisk årsager. 
Derefter redegjorde formanden Boye L. Jensen for sit arbejde i udvalget. Der er et 
behov for at få kommissorium præciseret, herunder at UVAA referer til Akademisk 
Råd, og at få dette gjort bekendt på hjemmesiden, da dette er ukendt for flere. 
Bedømmelsesprocesserne blev drøftet og formanden redegjorde for omfanget af 
arbejdet med bedømmelserne.  
b. Disputats Søren Rafaelsen drøftes – KC 
Drøftelse af disputatsen og dens problemstillinger. Svaret fra Akademisk Råd til 
sagsbehandleren i Ph.D. Skolen bliver derefter som følger: 
”Efter en grundig diskussion enes Akademisk Råds medlemmer om, at godkende at 
Søren Rafaelsens disputats antages til forsvar med de foreslåede opponenter samt 
den foreslåede handlingsleder”. 
c. Udpegning af et medlem til Udvalget vedrørende Akademiske Afhandlinger 
Udpegningen blev drøftet. Rådet har efterfølgende indstillet Ewa Roos, Institut for 
Idræt og Biomekanik, som har accepteret udpegningen, til godkendelse i UVAA. 
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III. Evt. 
Møderne for 2015 er indkaldt via Outlook. 
Dekanen gav en orientering om byggerierne NytSUND og NytOUH. 
Orientering om næste mødes indhold samt forslag til kommende emner til 
Akademisk Råds møder: Ph.D-området og tankerne bag den nye struktur blev 
ønsket af de studerende, strategi drøftelse om ansættelser bl.a. for at få flere 
ansøgere og den ledelsesmæssige fokus på dette emne. 
Formanden for UVAA bliver inviteret til at give en status på det forløbne år og 
drøftelse af udvalgets arbejde på det 3. møde hvert år. 
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