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I. Godkendelse af referat fra mødet d. 31. marts 2011. 

Godkendt. 

II. Orientering 

Dekanen orienterede kort om byggeriet af det nye Fakultet med forventet 

indflytning i 2018. Institut for Idræt & Biomekanik er i gang med bygning 39, som 

forventes færdig til indflytning 1. september 2012. 

III. Akademiske afhandlinger 

Diskussion af formalia i forbindelse med doktordisputatser 
Akademisk Råd tilsluttede sig det reviderede materiale og udformningen af de 

nye standardbreve fra PhD kontoret, som herefter træder i kraft. 

 

IV. Æresdoktor 2011 – fortroligt punkt 

Rådet tilsluttede sig indstilling og sagsgang vedrørende kandidater for henholdsvis 

2011 og 2012. 

V. Forskeruddannelse 

Orientering om status for etablering af forskeruddannelsesprogrammer – 

Jakob Ousager 

Kort historisk gennemgang omkring forskeruddannelsesprogrammerne (FUP). 

Der er planlagt 10 FUP på SDU til at dække alle forskningsområder. Det 

forventede øgede antal PhD’er stiller krav til administration og kursusudbud. 

Administrationen varetages af fakultetets PhD skole, 

Forskeruddannelsesprogrammerne sender oplæg til kurser til PhD skolen som 

beslutter hvilke der skal finansieres og udbydes. 

Status på FUP blev givet. Der mangler at blive udpeget ledere af 2 FUP.  

FUP’erne understøtter nationalt samarbejde med KU & AU, så de studerende 

har mulighed for at tage kurser over hele landet. Der mangler fortsat at blive 

skabt ens regler for opnåelse af ETCS point blandt universiteterne. PhD 



uddannelsen bliver moderniseret, og hjemmesiden er ved at blive fornyet og 

opdateret og vil være klar efter sommerferien, så de forskellige tilbud er lette 

at finde. Sommerskolerne betragtes fortsat som vigtigt tilbud for PhD 

studerende fra hele landet.  

 

VI. Overvejelser vedr. strategien for sundhedsvidenskab 

Oplæg af dekan Ole Skøtt. (rundsendes til medlemmerne af Akademisk Råd) 

 

VII. Evt. 

 


