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Referat 
 
Møde i Akademisk Råd  27. september 2007  kl. 12.30-14.30  
Winsløwparken 19/3 
 
 
Til stede:  Mogens Hørder, Jørn Hansen, Kaare Christensen, Steffen Husby, 

Søren Overgaard, Jens Zimmer Rasmussen (pkt. 6), Poul Guldfeldt 
Nielsen, Maren Smidt Astrup, Jacob K. Pedersen 

Observatører:  Brita Andersen, Lis Teusch 

Fraværende  
med afbud:  Anders Jakobsen 

Referent: Anne Grete Petersen 
 
                                                                                                                                                                               
1. Godkendelse af referat af møde i Akademisk Råd 22. juni 2007 

Beslutning: 
Referat godkendt 

 
2. Orientering 

2.1. Budget 
Mogens Hørder orienterede om fakultetets seneste budgetredegørelse 2008-2011, der 
vil indgå i SDU bestyrelsens overvejelser vedr. fordeling af basisforskningsmidler mel-
lem fakulteterne. På forskningsområdet profilerer fakultetet sig bredt på de slagkraftige 
områder folkesundhed og folkesygdomme samt på et antal satsningsområder, der vur-
deres at ville stille fakultetet stærkt i konkurrencen om nationale og internationale 
forskningsmidler. På forskeruddannelsesområdet er en styrkelse under forberedelse 
mht. optag og vejledning. På uddannelsesområdet er hovedfokus på kvalitetsudvikling. 
Der vil løbende ske drøftelser med institutlederne om justering på nogle forskerområ-
der, i takt med at forskningsmidlerne øremærkes.  
De forskningsområder, der vælges som satsningsområder, vil samtidig sikre kvalitet i 
uddannelsen i fht. akkreditering. 

3. Ph.d. 

3.1. Måltal for optaget på ph.d. uddannelsen (opdateret oversigt blev uddelt) 
Mogens Hørder redegjorde for det hidtidige optag i 2007 (55 optagne + 15 ansøgnin-
ger) og måltallet for 2008: 66 optagne. Det er vigtigt at bemærke, at forskningsrådsbe-
villinger altid indeholder ph.d. stillinger. 

3.2. Ph.d. skole 
Mogens Hørder orienterede om, at der som følge af den ændrede Universitetslov vil 
blive etableret en ny ph.d. skole ved fakultetet med Akademisk Råd som referenceor-
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gan. Den nye ph.d. skole vil øge kvaliteten af vejledningen gennem obligatoriske mo-
dulopbyggede vejlederkurser og en mentorordning for vejledere. 
De eksisterende ph.d. skoler vil blive konverteret til forskeruddannelsesprogrammer. 

 

4. Sagsgang ved indlevering, bedømmelse og forsvar af doktordisputatser 
 
Man kunne konstatere, at det udarbejdede forslag til sagsgang lever op til såvel Bekendt-
gørelsen om doktorgrader som SDU’s interne regler. Der var enighed om det hensigts-
mæssige i at nedsætte bedømmelsestiden.  
 
Beslutning: Akademisk Råd godkendte forslaget til Sagsgang ved indlevering, bedøm-
melse og forsvar af doktorafhandlinger samt forslaget til Ledsageskrivelse til disputatsma-
nuskripter. Det blev endvidere besluttet på et kommende møde at medtage et dagsorden-
punkt om de afhandlinger, der ikke bliver afsluttet. 
  

5. Akademiske afhandlinger 

5.1. Konferering af doktorgraden – László B. Tankó (j.nr. 612/100-2) 
 
Beslutning: Akademisk Råd konfererede doktorgraden til László B. Tankó for af-
handlingen med titlen: ” Obesity and Cardiovascular Risk in Postmenopausal Wo-
men” der forsvaret den 6. juli 2007. 

6. Eventuelt 

6.1. Steffen Husby henviste til referat af Akademisk Råds møde 22. juni, pkt. 4 og spurgte 
efter CV’er for de to foreslåede adjungerede professorer. CV’er og indstilling fra det 
eksterne bedømmelsesudvalg vil blive udsendt til Akademisk Råd medio december i 
f.m. sagsbehandling og Akademisk Råds godkendelse. 

6.2. Jens Zimmer Rasmussen foreslog i f.m. Akademisk Råds arbejde, at skriftlige be-
handlinger af stillings- og bedømmelsessager bør indgå i referatet. Dette blev taget til 
efterretning. 

6.3. Næste møde: Torsdag den 13. december 2007 kl. 9.00-11.00, Winsløwparken 19/3, 
lokale 402. 

 
 
Mogens Hørder 
dekan 


