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Punkt 2: Til godkendelse. Nyt medlem af dyrevelfærdsudvalget på Health
Akademisk råd godkendte indstillingen af Charlotte Brandt Sørensen som nyt
medlem af dyrevelfærdsudvalget på Health.

Akademisk råd besluttede, at en orientering om dyrevelfærdsudvalgets arbejde,
organisering af dyrestaldene, og etiske problemstillinger omkring dyreforsøg,
tages op som tema på et kommende møde i akademisk råd i 2018.

Der var følgende konkrete bemærkning til kommissoriet:

Under " Opgavebeskrivelse - sikre høj kvalitet af driften" kunne man under punkt
2 , udover medarbejdere i dyrestalden tilføje leder af dyrestalden.

Punkt 3: Til orientering. Ændring af proces vedr. æresdoktorer.
Orienteringen om den ændrede proces blev taget til efterretning.

Rådet havde følgende forslag til, hvordan Health får flere mandlige og kvindelige
kandidater bragt i spil som æresdoktorer

1. Søgning efter egnede kandidater skal startes op i god tid.
2. Evt. kontakt til forskergrupper
3. Mere systematisk søgning blandt adjungerede professorer

Punkt 4: Til orientering. Bedømmelser af Ph.d. afhandlinger.
Helene orienterede om proceduren for kvalitetssikring af Ph.d. bedømmelser og
kom blandt andet ind på følgende

1. Det er generelt en udfordring at leve op til de skrappe tidskrav. Forsvaret finder
sted inden for 3 mdr (dato fastsat) efter indlevering, bedømmelsen skal ligge klar
inden for 2 måneder og den studerende skal have mindst 2 uger fra indstilling til
forsvar.
2. Ph.d.-skolelederen kvalitetssikrer efter en fast skabelon, at formelle krav til
bedømmelsen er overholdt.
3. 25 procent går tilbage til formanden med småjusteringer.

Akademisk råd drøftede herefter rådets opgave i forhold til Ph.d. bedømmelserne
og de muligheder rådet har for at kigge dem igennem. Akademisk råds opgave er
at tildele ph.d.- graden på baggrund af positiv bedømmelse af afhandlingen og
Ph.d. forsvaret. Eventuelle bemærkninger fra akademisk råd kommer først efter
ph.d. forsvaret og må derfor bruges fremadrettet i forhold til at sikre, at de
formelle krav er i orden.



Akademisk råd drøftede endvidere, hvordan arbejdet med bedømmelserne iøvrigt
kan professionaliseres for at sikre den allerbedste kvalitet, herunder blev følgende
nævnt

1. Lægge større omhu i at udvælge bedømmere.
2. Bedre vejledning af eksterne bedømmere og bedre økonomiske rammer med
hensyn til flyrejser og ophold.
3. Ændring af karakteren af bedømmelsen mere i retning af et godt kritisk review
af afhandlingen, hvor der fokuseres mere på kritiske kommentarer frem for
gengivelse af afhandlingens indhold.

Punkt 5: Til orientering og drøftelse. Regler og retningslinjer for Ph.d. grads
samarbejder med udenlandske universiteter.

Ph.d.-skoleleder Helene Nørgaard orienterede indledningsvist om regler og
retningslinjer for Ph.d. grads samarbejder med udenlandske universiteter. Helenes
oplæg er vedhæftet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Akademisk råd bemærkede, hvor få gradssamarbejder, der rent faktisk er blevet
etableret på fakultetet og opfordrede til at muligheden understøttes langt mere
med henblik på at få ordningen til at leve og knytte flere relevante udenlandske
forskningsinstitutioner tættere til forskningsmiljøerne på Health.

Punkt 6: Til orientering. Ny procedure og ansvarsfordeling ved behandling af
doktorafhandlinger.
Dekan Lars Bo Nielsen præsenterede den nye procedure og ansvarsfordeling ved
behandling af doktordisputatser, herunder oprettelse af et nyt disputatsnævn.
Den ny procedure skal sikre armslængde til ledelsen samt kvalitetssikre den
akademiske proces.

Akademisk råd bakkede op om den nye procedure og udpegede følgende 4
medlemmer (professorer) til at sidde i disputatsnævnet for 2 år, med mulighed for
genudpegning efter valget til akademisk råd i 2019.

Klinisk lærestolsprofessor Jørgen Frøkiær, Institut for Klinisk Medicin.
Professor Charlotte Delmar, Institut for Folkesundhed - Sygepleje.
Klinisk professor Vibeke Hjortdal, Institut for Klinisk Medicin.
Professor Helle Prætorius Øhrwald, Institut for Biomedicin.



Prodekan Lise Wogensen er udpeget af dekanen som formand for udvalget

Akademisk råd drøftede doktordisputatsen som dansk specialitet med lang
historisk tradition over for nye akademiske grader, som f.eks ph.d. -graden, der
har vundet frem som følge af internationaliseringen.

Akademisk råd bakker op om at bevare doktordisputatsen og ønsker i den
forbindelse, at der gøres en indsats for at promovere doktordisputatsen - og
graden i forskningsmiljørene på Health. Derudover ønsker akademisk råd, at der
kommer en uddybet omtale af doktordisputatsen - og graden på hjemmesiden.

Punkt 7: Til drøftelse. Prisopgaver
Klinisk professor Vibeke Hjortdal fortalte om sin erfaring med at udskrive
prisopgave for studerende og de konkrete dilemmaer og udfordringer hun mødte i
processen blandt andet følgende

1. Annoncering
2. Vejledning over for konkurrence
3. Omfang af besvarelse
4. Niveau for bedømmelse af opgaven

Akademisk råd drøftede herefter ideen og formålet med at udskrive prisopgaver
for studerende på Health. Akademisk råd finder generelt, at andre talent og
karrierespor for studerende som f.eks forskningsåret og ekstra ECTS talent kurser
overflødiggør prisopgaven på Health, og at prisen derfor ikke skal opprioriteres.

Rådet finder det imidlertid vigtigt, at der er opmærksomhed på at anerkende og
fejre studerende, der ved siden af studiet gør sig særlig bemærket med f.eks at
have skrevet en særlig god studenterforskningsopgave evt. publiceret som artikel ,
en særlig god forskningsårsopgave eller andet.

Beslutning

Det blev derfor besluttet at akademisk råd vil lave et forslag til etablering af en
særlig Health pris for studerende. Formanden vil sammen med udvalgte
medlemmer af rådet udarbejde forslaget, der sendes til fakultetet.

Punkt 8: Til orientering. Status HE økonomi og budget
Administrationschef Steen Harrit orienterede om fakultetets økonomi og budget,
herunder de usikkerheder der er i forhold til det nye taxametersystem,
færdiggørelse af Skou bygningen og bonustakster. Steen orienterede herefter om
de forskellige dele i regeringens forslag til nyt taxametersystem, der ikke er
politisk forhandlet helt på plads endnu.

Dekanen tilføjede, at en 2 procents besparelse vil slå igennem og kan mærkes og
at vi på fakultetet naturligvis skal have fokus på, hvordan vi kan imødekomme
besparelser f.eks ved at øge ekstern funding til ph.d.-studerende. Men vi skal også
huske at være stolte af, at vi inden for det budget vi har på over 1 mia. kr.
levererer rigtig gode uddannelser og rigtig god forskning på Health .

Akademisk råd tog orienteringen til efterretning.



Beslutning

Det blev besluttet fremadrettet at tage orientering om økonomiske aspekter med
når det er relevant i forhold til andre temaer, der drøftes i rådet.

Punkt 9: Mundtlig orientering ved formanden
Formanden orienterede om følgende:

1. Resultatet af de studerendes valg til akademisk råd. Følgende er valgt

Kampvalg: Julius Edward Miller Hvidt og Julie Jessen Hvidt (medicinuddannelsen)
Fredsvalg: Kasper Glerup Lauridsen (Ikke-ansat Ph.d. ) Astrid Høstgaard Poulsen,
Øvrige uddannelser (Odontologi)
Borfaldent valg: Idræt

2. Høring - Input til udarbejdelse af den strategiske rammekontrakt 2018-2021.
Høringsmaterialet vil blive sendt til rådet i løbet af de næste dage

3. Health får besøg af Professor Lex Bouter d. 9 januar 2018 og akademisk råd vil
få en invitation til Lex Bouters oplæg om "Research Integrity and reproducability".
Lex Bouter er professor i forskningsintegritet på det medicinske fakultet på Vrije
Universitet og har været gæst på Health flere gange i forbindelse med vores RCR
( Responsble conduct of Research) arbejde, der startede tilbage i 2012. Senest er
Lex Bouter udnævnt som præsident for det globale netværk der hedder WCRI –
World Conferences on Research Integrity , og står dermed i spidsen for en af de
vigtigste internationale aktører, når det gælder om at fremme fælles standarder
for god videnskabelig praksis globalt.

Punkt 10: Mundtlig orientering ved dekanen
Dekan Lars Bo Nielsen orienterede om følgende:

1. Fakultetsledelsesseminaret d. 27 og 28 november, herunder de strategiske
prioriteringer i resten af strategiperioden frem til 2020 og mål og konkrete
handlinger inden for de prioriterede områder, ekstern finansiering,
internationalisering og rekruttering.

2. Status for visions- og strategiproces med Region Midtjylland og VIA University
College.

3. Universitetsledelsens fokus på god ledelse og ledelsens særlige indsats i forhold
til at sætte fokus på god omgangstone, som forudsætning for det gode, psykiske
arbejdsmiljø på universitetet.

Punkt 11: evt.
Der var ikke noget til evt.


