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Beslutningsreferat af 19. møde i institutrådet 
onsdag den 10. december 2014  

  
Tilstedeværende: Mette Kjær Andersen, Bjarne le Fevre Jakobsen, Stine Grøndal Hansen, 
Astrid Jensen, Steffen Nordahl Lund, Uwe Kjær Nissen, Gitte Rasmussen, Flemming 
Smedegaard. 
Fraværende med afbud: Merete Pedersen. 
Fraværende i øvrigt: Ida Dam Sejersen. 
 
Martin Lund deltog som referent. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 18. møde i institutrådet den 1. oktober 2014 
Godkendt. 

 
2. Meddelelser 

Ingen bemærkninger. 
 

3. Sager behandlet af institutlederen 
Ingen bemærkninger. 

 
4. Eksamenskompensationer 

Institutlederen orienterede om den senest opgjorte eksamenskompensation for 
henholdsvis vintereksamen 2013/14 og sommereksamen 2014. Tallene i opgørelsen 
bygger på indberetninger fra studiesekretariaterne. 
Institutlederen gennemgik principperne for opgørelsen og udmøntningen og gjorde 
samtidig opmærksom på at den samlede eksamenskompensation på ingen måde svarer 
til den gældende hensigt om et nulsumsspil. Der er omvendt tale om en betydelig 
merudgift for instituttet. Institutrådet drøftede denne problemstilling, men anbefalede 
at ordningen bør fortsættes.  Institutlederen besluttede at lade ordningen fortsætte ind 
til videre uden at hæve opsparingen til timepuljen. 

5. Frikøb 
Institutlederen ønskede institutrådets stillingtagen til spørgsmålet om frikøb, 
herunder hvorvidt en medarbejder skal kunne frikøbes/fritages for hele sin 
undervisningsforpligtelse. Han fandt det problematisk hvis VIP-medarbejdere 
holdes ude fra undervisningsaktiviteter i længere perioder, blandt andet af 
hensyn til den afledte belastning i forhold til øvrige faglærere. Institutrådets 
medlemmer var enige i denne betragtning, og det besluttedes at 
forskningsmedarbejdere fremover maksimalt kan frikøbes i 90% af den 
normsatte undervisningstid. 
 

6. Bedømmelsesudvalg 
I forbindelse med en fuldtidsundervisers mulighed for overgang til et ph.d.-
forløb inden for organisationskommunikation ønskede institutlederen at 
indstille et bedømmelsesudvalg til vurdering af projektbeskrivelsen. Følgende 
bedømmere blev indstillet: 
Lektor Cindie Maagaard, formand ISK 
Lektor Steven Breunig ISK 
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7. Buddy-ordning 

Institutlederen oplyste at institutterne af fakultetet er blevet opfordret til at 
sikre etablering af en form for buddy-ordning i forbindelse med modtagelsen 
af nye internationale medarbejdere. Institutrådet drøftede spørgsmålet, 
herunder udstrækningen af den hjælp ISK-medarbejdere forventes at skulle 
yde i forhold til nyansatte kolleger generelt. 
Institutlederen vil udarbejde et udkast til retningslinjer med henblik på 
godkendelse i institutrådet.  
 

8. Målsætninger/strategi 
Institutlederen havde fremsendt udkast til målsætninger for ISK for perioden 
2015-2017. Institutrådet gennemgik udkastet og havde en række 
bemærkninger som vil blive indarbejdet i udkastet.  
Instituttets målsætninger vil blive sendt til høring hos samtlige medarbejdere 
ved instituttet og efterfølgende genbehandlet i institutrådet. 
 

9. Mødedatoer i 2015 
Institutrådet fastsatte følgende mødetidspunkter i 2015 (onsdage kl. 8.30): 
Forårssemester: 4. februar, 4. marts, 8. april kl, 6. maj, 3. juni 
Efterårssemester: 26. august, 7. oktober, 4. november, 9. december (kl. 10.15) 
 
 

10. Evt. 
Med henvisning til tidligere tilkendegivelser fra ISK-medarbejdere om tiltag 
til styrkelse af kollegiale relationer som afgørende for arbejdsglæde og trivsel 
opfordrede institutlederen til større deltagelse i forbindelse med faglige 
arrangementer ved instituttet, herunder bl.a. tiltrædelsesforelæsninger. 

 
 
 
 

Mødet sluttede kl. 11.50. 
   
 
Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
Formand Næstformand 
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