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Beslutningsreferat af 27. møde i institutrådet 
onsdag den 27. januar 2016  

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

 
1. Godkendelse af referat fra 26. møde i institutrådet den 9. december 2015 

Institutlederen bemærkede at Mette Kjær Andersen fejlagtigt var noteret som 
fraværende ved 26. institutrådsmøde. Det var ikke tilfældet, så fejlen vil blive 
rettet. Med denne bemærkning blev referatet godkendt. 

  
2. Meddelelser 

Ud over dagsordenen: 
Line Brink Worsøe er ansat som postdoc (ekstern finansiering) i perioden 1. 
februar 2016 – 31. januar 2019 i tilknytning til det VELUX-finansierede 
forskningsprojekt EPICLE (v. Sune Vork Steffensen/Thomas Wiben Jensen).  
     

3. Stillinger 
Institutlederen orienterede om beslutning i direktionen om implentering af nye 
interne regler for opslag og besættelse af videnskabelige stillinger ved SDU 
med ikrafttræden pr. 1. marts 2016. De nye regler medfører bl.a. at 
stillingsopslag til videnskabelige stillinger skal foreligge på engelsk med 
henblik på tiltrækning af internationale ansøgere. Dekan /institutleder kan 
beslutte om stillingsopslag også udarbejdes på dansk. Institutlederen gjorde 
opmærksom på at det ikke i alle tilfælde er hensigtsmæssigt med engelsk 
ordlyd i opslagsteksten, f.eks. ved opslag af stillinger i dansk sprog.. 
Endvidere vil det være et krav i forbindelse med videnskabelige stillingsopslag 
at mindst 3 ansøgere er bedømt kvalificeret til stillingen. Hvis dette ikke er 
tilfældet, vil stillingen skulle genopslås, evt. med ændret ordlyd. 
Institutrådet udtrykte betænkelighed ved reglerne, som i nogle tilfælde vil virke 
uhensigtsmæssige. 
 
Institutlederen fremlagde herefter udkast til opslag af følgende stillinger: 
 

a) Lektorat i audiologopædi 
 Udkastet blev justeret i henhold til institutrådets bemærkninger og sendes til 

høring hos relevante studienævn og faglige koordinatorer. 
b) Lektorat i dansk sprog og kommunikation 
 Udkastet blev justeret i henhold til institutrådets bemærkninger og sendes til 

høring hos relevante studienævn og faglige koordinatorer. 
c) Adjunktur i organisationskommunikation (Slagelse) 
 Udkastet blev godkendt og sendes til høring hos relevante studienævn og 

faglige koordinatorer. 
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4. Budget 2016  
Institutlederen fremlagde udkast til driftsbudget for 2016. Institutrådet tog 
udkastet til efterretning. 
  

5. Refugieophold 
Der var indkommet 3 ansøgninger om refugieophold på Løgumkloster 
Refugium. Institutrådet gennemgik ansøgningerne og besluttede at 
imødekomme samtlige. 
 

6. Evt. 
Ingen bemærkninger. 
 
 
 

 Mødet sluttede kl. 9.30 
 
 
 
 
 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
Formand Næstformand 


	Institut for Sprog og Kommunikation

