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Beslutningsreferat af 34. møde i institutrådet 

onsdag d. 22. februar 2017 

 

Tilstedeværende: Thomas Hestbæk Andersen, Alexandra Holsting, Anders Klitmøller Steffen 

Nordahl Lund, Gitte Rasmussen, Stine Grøndal Skovlund, Jesper Tinggaard Svendsen, Lone 

Marianne Villemoes. 

Fraværende med afbud: Simon Hedegaard 

Marianne Rathje og Signe Hannibal Jensen deltog som observatører. 

Punkt 5 blev behandlet for lukkede døre. 

 

1. Godkendelse af referat fra 33. møde i institutrådet d. 25. januar 2017 

Marianne Rathje spurgte til pkt. 7 c. Studieadjunktur i Dansk sprog og kommunikation. 

Institutlederen oplyste at stillingen imødekommer et behov, dels for dækning af undervisning inden 

for instituttets disciplinansvar på danskfaglige uddannelser og dels for udvikling og drift af 

instituttets eLAb. 

Anders Klitmøller spurgte til instituttets rekrutteringspolitik generelt. Institutlederen oplyste at 

institutrådet har udarbejdet en bemandingsplan, og herunder en fordeling af ph.d.-stipendier, for 

overslagsårene 2017-2020 med forbehold for væsentlige ændringer i de budgetmæssige 

forudsætninger. 

2. Meddelelser 

Ingen bemærkninger 

3. Vejledende retningslinjer vedrørende forventninger til adjunkter, lektorer og professorer 

(materiale) 

Institutrådet drøftede de udformede retningslinjer. Der var overordnet tilfredshed med 

retningslinjernes generelle karakter, men også en bekymring for en øget stressoplevelse hos 
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forskerne afledt af forventningerne til en løbende performance ift. en stadigt stigende arbejds-

mængde og for en mulig anvendelse af retningslinjerne som kontrollerende ledelsesredskab. 

Institutrådet bemærkede at retningslinjerne primært har fokus på kvantitet og savnede en 

sammentænkning af retningslinjerne med ideerne fra fakultetets Visionsseminar i august 2016 

vedrørende forskningskvalitet ift. både forskningsproces og forskningsresultater. 

Der blev udtrykt ønske om at retningslinjerne vedrørende adjunkter formuleres under hensyn til at 

adjunkter er i et kvalifikationsforløb, hvor forventningerne ikke nødvendigvis vil stemme overens 

med et bedømmelsesudvalgs faglige krav om lektorkvalifikation. De vejledende retningslinjer 

vedrørende forventninger til adjunkter bør tydeliggøre hvilken rolle henholdsvis et 

bedømmelsesudvalg (bestående af forskere) og et ansættelsesudvalg (bestående af 

ledelsesrepræsentanter og bedømmelsesudvalgsformand) spiller i vurderingen af hvornår adjunkter 

indfrier hvilken type af krav. 

Herudover stillede institutrådet spørgsmål til afklaring af enkelte formuleringer. 

Institutlederen vil sammenfatte de fremsatte bemærkninger i et høringssvar til institutrådets 

godkendelse. 

4. Interne normer 

Institutrådet drøftede hvorvidt ISK’s interne normsystem for eksamens-/censurarbejde skulle 

fortsætte. Rådet anbefalede at systemet fortsætter, og institutlederen nedsatte en arbejdsgruppe 

bestående af Alexandra Holsting, Anders Klitmøller og institutlederen selv mhp. en gennemgang af 

de gældende normer. Et revideret normsystem vil blive behandlet på et kommende møde i 

institutrådet. 

5. Bedømmelsesudvalg 

Følgende udvalg blev foreslået indstillet  

 

Studieadjunktur i Dansk sprog og kommunikation: 

Lektor Peter Juul Nielsen (formand)  ISK 

Lektor Carol Henriksen  Roskilde Universitet 

 

Adjunktur i Audiologi: 

Lektor Laila Kjærbæk (formand)  ISK 

Lektor Christina Samuelsson  Linköpings Universitet 

Lektor Rikke Vang Christensen  Københavns Universitet 

 

De indstillede har efterfølgende accepteret. 



Institut for Sprog og Kommunikation 
Syddansk Universitet 

 

6. Evt. 

Anders Klitmøller spurgte til muligheden for at rykke fremtidige institutrådsmøder til kl. 9.00. Det 

blev besluttet at starte møderne fremover kl. 9.00.  

 

Mødet sluttede kl. 10.35. 

 

Steffen Nordahl Lund   Gitte Rasmussen 

Formand    Næstformand 

 


