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Beslutningsreferat af 35. møde i institutrådet 

onsdag d. 5. april 2017 

 

Tilstedeværende: Thomas Hestbæk Andersen, Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Anders 

Klitmøller, Steffen Nordahl Lund, Gitte Rasmussen, Stine Grøndal Skovlund, Jesper Tinggaard 

Svendsen, Lone Marianne Villemoes. 

Signe Hannibal Jensen deltog som observatører. 

Punkt 6 blev behandlet for lukkede døre. 

 

1. Godkendelse af referat fra 34. møde i institutrådet d. 22. februar 2017 

Alexandra Holsting bemærkede ift. punkt 5 Bedømmelsesudvalg, at adjunkturet er opslået i 

(Audio)logopædi. 

2. Meddelelser 

Ingen bemærkninger 

3. Sager behandlet 

Ingen bemærkninger 

4. Interne normer (materiale) 

Institutrådet drøftede den nedsatte arbejdsgruppes forslag til revision af kompensation for eksamens-

/censurarbejde og foretog enkelte ændringer til endelig vedtagelse på næste møde i institutråd. Ifm. 

hermed blev principper for holddeling ift. de faglige discipliners art og undervisningsformer berørt. 

Institutlederen vil udarbejde et udkast til indkredsning af problemstilingen, og punktet vil blive taget 

op på et kommende møde i institutrådet. 



Institut for Sprog og Kommunikation 
Syddansk Universitet 

5. Retningslinjer for vejledning (materiale) 

Institutrådet drøftede kompensation, henholdsvis omfang af vejledningstimer ifm. BA- projekter og 

specialer med afsluttende mundligt forsvar. Institutlederen vil gå videre med sagen til fakultetet. 

6. Bedømmelsesudvalg 

Følgende udvalg til bedømmelse af Ph.D.-afhandling v./Sanne Schou Olesen blev foreslået indstillet: 

 

1. Lektor Rineke Brouwer, formand  SDU 

2. Førsteamanuensis Ulrika Löfkvist Universitetet i Oslo 

3. Lektor Birgitta Sahlén  Lunds Universitet  

 

Institutlederen vil tage kontakt til de foreslåede medlemmer. 

 

7. Evt. 

Anders Klitmøller spurgte til hovedvejleders medforfatterskaber ifm. antologiske Ph.D.-

afhandlinger på baggrund af Ph.D.-udvalgets overvejelser om begrænsning af 

medforfatterskaber til 25 %. Institutrådet havde forståelse for problemstillingen, men der var 

overvejende et ønske om en mere lempelig model hvor medforfatterskab kunne begrænses 

til én ud af tre artikler. Institutlederen redegjorde for en høring i institutlederkredsen som 

konkluderede at en model hvor alle artikler ud over tre kan have hovedvejlederen som 

medforfatter, kunne accepteres. Beslutningen er i sidste ende Ph.D.-udvalgets. 

 

Mødet sluttede kl. 11.00 

 

Steffen Nordahl Lund   Gitte Rasmussen 

Formand    Næstformand 

 


