
Institut for Sprog og Kommunikation 
Syddansk Universitet 
 

11. september 2018 

 

Beslutningsreferat af 44. møde i institutrådet 

onsdag den 27. juni 2018  

 

 

Tilstedeværende: Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Signe Hannibal Jensen, Anders Klitmøller, Steffen 
Nordahl Lund, Gitte Rasmussen, Stine Grøndal Skovlund, Jesper Tinggaard Svendsen, Lone Marianne 
Villemoes 

Fraværende med afbud: Thomas Hestbæk Andersen, Marianne Rathje 

 

1. Godkendelse af referat fra 43. møde i institutrådet den 2. maj 2018 
Referat godkendt.  
 

2. Meddelelser 
Ingen bemærkninger. 
 

3. Bedømmelsesudvalg 
Følgende bedømmelsesudvalg blev indstillet til bedømmelse af Heidi Hansens ph.d.-afhandling. Alle 
har efterfølgende alle accepteret: 
 
a. Lektor Steven Breunig (formand) 
b. Professor Consuela Vasquez, Université du Quebec à Montréal, Canada 
c. Professor Timothy Kuhn, University of Colorado Boulder, US  
 

4. Bæredygtighedsudvalg 
Institutlederen ønskede at høre institutrådets holdning til nedsættelse af et bæredygtighedsudvalg ved 
instituttet. Institutrådet diskuterede problemstillingen, som også er blevet bragt op i 
Hovedarbejdsmiljøudvalget, og besluttede at afvente et evt. udspil fra direktionen.  
 

5. Udmøntning af forskningsstrategi 
Med henvisning til dekanens præsentation på seneste medarbejdermøde af institutternes præstationer iht. 
STÅ-indtjening, hjemtagning af eksterne midler og forskningsproduktion ønskede institutlederen at 
diskutere hvordan instituttets forskningsstrategi kan udmøntes mhp. at øge forskningshøjde og kvalitet. 
Institutrådet diskuterede mulige ændringer i rammebetingelserne for instituttets forskning i 
almindelighed og de særlige vilkår, der gælder for empirisk forskning i særdeleshed.  

 
6. Forskningsudvalg 

Institutlederen foreslog at forskningsudvalgets kommissorium gentænkes så rådets mission skærpes ift. 
institutrådet, og at forskningsudvalget konstituerer sig på et førstkommende møde. 

 
7. Evt. 

Institutrådet spurgte til hensigtsmæssigheden af at bevilge op til 2 års orlov uden løn fra stillinger ved 



Institut for Sprog og Kommunikation 
Syddansk Universitet 
 

ISK. Institutlederen oplyste at orlovsordningen er grundet i personalepolitiske hensyn til (fastansatte) 
medarbejdere, men kunne godt se uhensigtsmæssigheder ift. varetagelsen af opgaver i det givne fagmiljø 
og opfordrede til at gældende praksis genovervejes. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.30. 

 

Steffen Nordahl Lund    Gitte Rasmussen 

Formand     Næstformand 


