
 1/5

    
Syddansk Universitet 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
 
 
 
Referat 
 
Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
18. september 2008 kl. 9.00-11.00  
 
 
Til stede:  Ole Skøtt, Jørn Hansen, Søren Overgaard, Kaare Christensen,  Jens 

Zimmer Rasmussen, Anders Jakobsen, Lis Teusch, Nadja Frederik-
sen, Jakob Gudbrand, Hans Jørn Kolmos og Gitte Halling (pkt. 3.1) 

Fraværende 
med afbud: Steffen Husby, Lone Berens Pedersen, Louise Dubillot,  
 Hamoun Ashournia 

Referent: Anne Grete Petersen 
 
                                                                                                                                                                               
1. Godkendelse af referat af møde i Akademisk Råd 12. juni 2008  

 
Beslutning: 

Referat blev godkendt, med den bemærkning, at referater af Akademisk Råds møder 
fremover skal indeholde oversigt over alle sager, der behandles skriftligt af Akademisk 
Råd i mellem møderne.  

 
2. Orientering v/Ole Skøtt 

2.1. Budget 
  
Referat 
Dekanen gennemgik kort det udsendte oplæg til budget 2009 og frem for fa-
kultetet og konkluderede, at den overordnede udvikling tegner stabilt for de 
kommende 3-4 år. Optagetallene i 2008 har generelt været lavere end de tidli-
gere år, og fakultetet vil derfor opstille forskellige budgetscenarier. 
 
Man drøftede en række spørgsmål i relation til fakultetets aftaler om medfi-
nansieringstilsagn i f.m. større ansøgninger, der fra 2009 vil indgå i forsk-
ningsrammen, herunder praksis vedr. vurdering af bevillingsansøgninger samt 
den rolle, infrastruktur evt. kan spille i f.m. medfinansieringstilsagn. 
 

3. Ph.d. 

3.1. Ph.d. skole - Forskeruddannelsesprogrammer 
 
Baggrund 
Der tilbagestod i foråret i processen om etablering af elementerne i ph.d. 
skolen ved SUND-SDU en stillingtagen til ph.d. udvalg og faglige udvalg 
herunder, samt opgavefordeling mellem ph.d. skoleleder, ph.d. administrati-
on, ph.d. udvalg og fagudvalg.  
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Referat 
Notat ”Vedr. ph.d. udvalget”, 18.09.08, TDJ, blev uddelt. Notatet, der om-
handler opgavefordeling mellem ph.d. skoleleder, ph.d. administration, ph.d. 
udvalg og fagudvalg, samt procedurer ved indskrivning ved ph.d. skolen, skal 
ses som et opsamlingsnotat efter ovennævnte møde i juli måned.  
Akademisk Råd kommenterede notatet. 
Det blev besluttet, at rekruttering af studerende til ph.d. udvalget bl.a. skal 
ske via forskeruddannelsesprogrammerne.  
Det blev foreslået at invitere FUP-ledere og ph.d. skoleledere til et kommen-
de møde for en drøftelse af det fremtidige samarbejde og en yderligere afkla-
ring af det økonomiske og organisatoriske samarbejde. 
Ole Skøtt påpegede, at den ændrede procedure i f.m. indskrivning er udtryk 
for en yderligere ansvarliggørelse af institutlederne, og at deltagelse i nationa-
le forskerskoler med deraf følgende faglig interaktion er vigtig for fakultetet 
og SDU som helhed. 
 

4. Fakultetsstøtte til studenterinitiativer 
 

Baggrund: 
Det sundhedsvidenskabelige fakultetet ønsker at fremme studerendes en-
gagement i at fremme et positivt og udviklende studiemiljø. Derfor af-
sætter fakultetet økonomiske midler til at understøtte aktiviteter, hvor 
studerende yder en indsats til at fremme et positivt studiemiljø, og hvor 
det kan forventes at aktiviteten vil inddrage en bredere kreds af stude-
rende end de studerende, der søger om støtte. 
 
Der vil således kunne ansøges om støtte til foreningsaktiviteter, der na-
turligt falder indenfor de studerendes og fakultetets interesser, enkeltbe-
givenheder i form af møder eller konferencer, informationsvirksomhed 
via forskellige typer medier etc. 
 
Ved ansøgning om støtte skal der udover formål angives hvor mange og 
hvilke studerende der forventes at blive inddraget i aktiviteten. Desuden 
er det for foreninger en forudsætning at disse regelmæssigt omtaler deres 
aktiviteter i Sund og Hed. 
 
Derimod dækker støtten ikke enkeltstuderendes studieophold, rejser etc., 
hvor der henvises til at ansøge om midler fra ekskursionskontoen. 
 
Referat 
Merete Munk orienterede om hensigten med den ændrede procedure i 
f.m. ansøgning om fakultetsstøtte: at sikre en klarere struktur, at tydelig-
gøre, at støttemuligheden gælder alle studerende, og at forpligte ansø-
gerne mere end tidligere. 
Akademisk Råd var positivt indstillet overfor den ændrede procedure, og 
man mente, at det (i visse tilfælde) ville være relevant at lade Akademisk 
Råd vurdere ansøgningernes relevans. Derudover anbefalede man, at det 
med kun to ansøgningsterminer ville være hensigtsmæssigt at operere 
med en bagatelgrænse.  
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5. Akademiske afhandlinger – Intet 
 

6. Udnævnelse af æresdoktorer v ed Årsfesten 3. oktober 2008 
 
Ole Skøtt orienterede om, at den ene af fakultetets æresdoktorer, James F. 
Sallis, desværre ikke har mulighed for at deltage i årsfesten 2008, og at han 
derfor vil blive promoveret ved årsfesten 2009. 
 
Der var enighed om, at det aktuelle forløb omkring udnævnelsen af æres-
doktorer bør give anledning til overvejelser om ændring af procedure. 
 

7. Høring over sprograpporten ”Sprog til tiden” 

Baggrund 
Danske Universiteter har bedt fakultetet kommentere udkast til høringssvar 
vedr. Kulturministeriets rapport ”Sprog til tiden”.  
 
Referat 
Akademisk Råd kunne tilslutte sig høringssvarets kommentarer om at der ik-
ke bør lovgives om sprogbrug på videregående uddannelser, men påpegede 
samtidig, at brug af engelsk til enhver tid skal være fagligt, og ikke politisk 
begrundet.  

 
 
8.   Akademisk Råds procedurer og arbejdsgange fremover 
 
 Referat 

Der var generelt tilfredshed med Akademisk Råds nuværende arbejdsgange. 
Dog så man gerne, at der på dagsorden kunne afsættes tid til uddybende 
drøftelser af særlige emner. En række emner blev nævnt: ph.d. skole og be-
dømmelsesudvalg, kvalitet og procedure ved akademiske afhandlinger, strate-
gier for forskningspolitik. Der var desuden et ønske om at blive holdt orien-
teret om afhandlinger, der ikke føres til ende, eller som kræver omfattende 
revidering. 
Dagsordenpunktet tages op igen på næste møde. 
 
 

9.  Eventuelt 
 
 Referat 

Man drøftede mulige problemer i f.m. personsammenfald mellem formand 
og forhandlingsleder ved ph.d. forsvar. Der var enighed om, at det ikke er 
noget generelt problem.  
 
Næste møde: Torsdag 4. december 2008 kl. 9.00-11.00. 

*** 
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Sager behandlet af Akademisk Råd siden seneste møde 12. juni 2008: 
 
 
Konferering af doktorgrad: 
 
Ingen 
 
 
Indstilling vedr. tildeling af ph.d. graden: 
 
Cand.med. Kasper Dalby 
Cand.med. Maria Montero Dominguez 
MSc Karla Douw 
Cand.med. Jacob Haaber Christensen 
Cand.pharm. Jónrit Halling 
Cand.med. Shahin Gaïni 
Cand.scient. Dorte K. Holm 
Cand.med. Allan Hvolby 
MSc Dominique Kranz 
Cand.med. Jon Eik Zwisler 
Cand.med. Nis Nissen 
Cand.scient. Morten F. Gjerstorff 
Cand.scient.san. Marianne Vámosi 
 
 
Udvalg, nedsat til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.  
 
Alle udvalgssammensætninger er efter høring (pr. e-mail) løbende godkendt af Akademisk Råd 
 
5. august 2008: 
Stilling nr. 071064: Assistant professor in bioimaging in relation to renal and 
cardiovascular physiology and pathophysiology 
 
6. august 2008:  
Stilling nr. 081009: Lektor i klinisk immunologi 
 
28. august 2008: 
Stilling nr. 081030 Professor in medical molecular pharmacology 
 
29. august 2008: 
Stilling nr. 081053: Lektor i sundhedsfremme 
 
1. september 2008: 
Stilling nr. 081049: Professor and Head of the National Research Centre of Can-
cer Rehabilitation 
 
1. september 2008: 
Stilling nr. 081048: Adjunkt i biomekanik med særligt henblik på gang-
/bevægelsesanalyse 
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3.september 2008: 
Stilling nr. 081058: Lektor i almen medicin 
 
4.september 2008: 
Stilling nr. 081046: Postdoc i molekylær epidemiologi 
 
16. september 2008: 
Stilling nr. 081063: Lektor til forskning i de fysiske omgivelsers betydning for 
fysisk aktivitet 
 
 

*** 


