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Beslutningsreferat af 50. møde i institutrådet 

onsdag d. 10. april 2019  
 

 

Tilstedeværende: Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Laila Kjærbæk, Anders Klitmøller (via Skype), 
Sharon Millar, Uwe Kjær Nissen, Julie Anine Noesgaard, Gitte Rasmussen, Stine Grøndal Skovlund,  

 

Fraværende med afbud: Signe Hannibal Jensen, Katrine Sofia Lind, Magnus Monrad-Alexandersen, Lone 
Villemoes.  

 

 

1. Meddelelser 
Nathalie Schümchen er ansat som videnskabelig assistent fra 1. april til og med 31. maj 2019 for PIPE-
midler. 
Helene Forsberg-Madsen er ansat som videnskabelig assistent fra 1. april til og med 30. april 2019 for 
PIPE-midler. 
Næste institutrådsmøde rykkes til 16. maj 2019 da institutlederen er indkaldt til møde i 
arbejdsmiljøorganisationen. 
 

2. Bedømmelsesudvalg 
Danica Jovanovic og Bjarne Christensen har anmeldt kommende indlevering af deres ph.d.-afhandlinger 
og institutlederen afventer bekræftelse på deltagelse i bedømmelsesudvalg for adspurgte bedømmere. 
Der afventes ligeledes på tilbagemelding vedr. bedømmere til studieadjunktur og doktordisputats fra 
Nina Nørgaard.  
 

3. CALA-netværk 
Institutlederen orienterede om henvendelsen fra netværket CALA. Institutrådet vurderede at der ikke er 
den store interesse til deltagelse fra ISK’s side. 

 
4. NAT-talentprogram 

Institutlederen orienterede om henvendelsen vedr. NAT’s talentprogram hvor enkelte forskere måske vil 
være interesseret. Institutlederen undersøger nærmere blandt ISK’s medarbejdere.  

 
5. GDPR-overblik 

Institutlederen orienterede om sit forestående møde med Fakultetet vedr. GDPR-forordningen og status 
på overholdelse af reglerne. Institutrådet diskuterede udfordringerne ifm. GDPR-forordningen. Rådet 
opfordrede til at der overordnet blev udarbejdet processer og retningslinjer for alle med inddragelse af 
RIO da SDU har et fælles ansvar. 
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6. Evt.  
Der blev spurgt ind til ansættelsen af to eksterne lektorer på engelsk og det blev bekræftet at de er ansat 
udelukkende til undervisning. 
Vi afventer stadig tilbagemelding og afklaring vedr. orlovsbevillinger og folks tilbagevenden. 
Institutrådet diskuterede økonomi og didaktik og det blev foreslået at Blendet Learning tages op på et 
fremtidigt møde. 
 

 
 

Mødet sluttede kl. 10.30 

 

Sharon Millar    Gitte Rasmussen 

Formand     Næstformand 


