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Punkt I-IV ledes af nuværende (gl.) formand. Resterende punkter ledes af formanden 
jf. konstituering i punkt IV 

I. Formandens overlevering fra det tidligere Akademisk Råd – KC 
Efter en kort præsentationsrunde bordet rundt gav den fungerende formand en lille 
historisk gennemgang af sine oplevelser igennem tiden med Akademisk Råd og 
rådets udvikling fra oprettelsen frem til i dag. 
 

II. Introduktion til arbejdet i Akademisk Råd – TDJ 
Præsentationen fra mødet medfølger referatet. 
Formalia og den lovmæssige baggrund for rådets arbejde blev gennemgået således 
at rådet ved behov kender til regelsættet. 
Rådets møder herunder de forberedende dagsorden møder, Phd’er, VIP ansættelser, 
adjungerede professorer, disputatser, æresdoktorer blev gennemgået og hvori rådets 
arbejde består. UVA = Udvalget for Akademiske afhandlinger er et udvalg, der er 
nedsat af Akademisk Råd til hjælp med bedømmelsesarbejdet. I denne forbindelse 
blev der nævnt begrebet ”skøn under regel”, som er vigtigt at kende til. Og endeligt 
blev det fremhævet at rådets arbejde foregår under Forvaltningslovens regler 
herunder tavshedspligten i forhold til personsager. 
Akademisk Råd har sekretariats betjening fra Fakultetet, som stiller sekretær til 
rådighed samt bistand fra sekretariatschefen ved behov. 
Dagsorden møderne indkaldes af sekretæren, det blev aftalt at alle de tre studerende 
indkaldes, hvorefter de indbyrdes beslutter hvem der aktuelt kan deltage. Forslag til 
emner til drøftelse/punkter til dagsorden efterspørges på samme tidspunkt og bedes 
fremsendt til sekretæren og/eller rådets formand. Alle bedes bidrage med forslag 
gerne ca. 14 dage for de indkaldte møder. Der planlægges med fire møder pr. år, et 
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per kvartal. Møderne kan blive aflyst dersom der ikke er nok emner til en 
dagsorden. 

 

III.  Præsentationsrunde 
Alle gav derefter en kort præsentation af sig selv og deres eventuelle tanker bag 
deres opstilling til rådet. Der havde været kampvalg til posterne, hvilket er særdeles 
positivt. 
Det bemærkes at den ene TAP repræsentant er på barsel pt. Og derfor kan forventes 
at være fraværende til møderne i 2017. 
Den fungerende formand genopstillede og blev derefter enstemmigt valgt som 
formand. Desuden har rådet bedt de studerende om at udpege en næstformand og 
det blev Martin D. Dursun. 

IV. Konstituering 
Se referatets pkt. III 

V. Æresdoktor 2017 behandling af forslag - Lukket 
Akademisk Råd godkendte til foreslåede kandidat indstillet af Institut for Idræt og 
Biomekanik. Dekanen bedes om at indstille denne kandidat til rektor. 

VI. Akademiske afhandlinger 
Sagsforløbet for en disputats blev gennemgået med udgangspunkt i den aktuelle 
disputats der er indleveret fra PhD-skolen til godkendelse.  
Ved problematiske disputats sager bliver formanden for bedømmelsesudvalget 
inviteret rådets møde, for at fremlægge sagen før afgørelse. 
Akademisk Råd besluttede at følge bedømmelsesudvalgets indstilling til denne 
disputats og godkendte opponenterne samt handlingslederen. 

VII. DIAS- budget – KC 
Formanden orienterede om baggrunden for DIAS og hvad tanker bag det er. 
Der et budget til inviterede prominente foredragsholdere enten som lecture eller 
collegium. Forslag til foredragsholdere til disse arrangementer blev efterlyst. Alle er 
velkommen til at deltage i de ugentlige DIAS foredrag på Campus 
Rent ansættelsesmæssigt er DIAS en god platform at søge via, økonomien står 
institutterne selv for. 

VIII. Universitetet i det post-faktuelle samfund – dekanen 
Oplæg til videre drøftelser af dette aktuelle emne på baggrund af den politiske 
udvikling rundt om i verden og befolkningens tillid til ”systemet”, viden og facts 
kontra populær viden og medieudbredte fænomener. 
Universiteternes rolle i samfundet og deres kontakt til befolkningen og 
befolkningens tillid til viden og eksperter. Tiden kalder på videre drøftelser og 
refleksioner på universiteterne. Vidensaftagerpaneler på borgerniveau kan blive 
aktuelt, arbejdet med patientinddragelse er i fuld gang inden for det 
sundhedsvidenskabelige område både på hospitalerne såvel som i de nye 
uddannelser. 
Emnet kalder på akademiske drøftelser videre frem. 
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IX. Databehandling på SDU – KC 
Siden sommeren 2015 har nye forskningsprojekter på SDU, der omfattes af 
persondataloven, hvilket er hovedparten af projekterne på SUND, ikke anmeldes til 
Datatilsynet, men være en del af SDU’s paraplyanmeldelse.  
Denne ændring betyder, at SDU administrationen overtager en række af 
Datatilsynets arbejdsopgaver herunder udarbejdelse af videregivelsesaftaler, 
forhandlinger om databehandleraftaler samt tilsyn med data behandlere. Desuden 
skal ny-anmeldte projekter behandles, og gamle projekter, der tidligere er godkendt 
af Datatilsynet, skal efterhånden overføres.  
Denne meget store opgave varetages af to halvtidsmedarbejdere på RIO, som med 
stor energi arbejder på denne kæmpe opgave. Men på grund af den sparsomme 
bemanding er der meget lange ventetider. Processen giver store forsinkelser 
(måneder) for en lang række projekter på flere institutter på SUND.  
En forsinkelse og potentielt manglende gennemførelse af et projekt, er ikke alene 
skadeligt for den igangværende forskning, men chancen for at opnå fremtidige 
bevilliger reduceres herved også betydeligt. 
 
 

X. Evt. 
 

 

Næste møde: 24. maj 2017 kl. 14:00. Mødet er indkaldt. 
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