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Beslutningsreferat af 13. møde i institutrådet 
onsdag den 5. februar 2014  

 
Tilstedeværende: Mette Kjær Andersen, Stine Grøndal Hansen, Bjarne le Fevre Jakobsen, 
Astrid Jensen, Steffen Nordahl Lund, Uwe Kjær Nissen, Gitte Rasmussen, Flemming 
Smedegaard. 
Fraværende med afbud: Merete Pedersen,  
Fraværende i øvrigt: Ida Dam Sejersen. 
 

 Martin Lund deltog som referent. 
 
Institutlederen ønskede endnu et pkt. til dagsorden: 8) Bedømmelsesudvalg. 
 
Punkterne blev behandlet i rækkefølgen 1-3, 5, 4, 6-9. 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 11. møde i institutrådet den 11. december 
2013 
Godkendt. 

 
2. Meddelelser 

Ud over dagsordenen: 
a) Stillinger: 

Sharon Millar er ansat som professor med særlige opgaver i Sociolinguistics pr. 
1. februar 2014. 
Gitte Rasmussen er ansat som professor med særlige opgaver i Social Interaction 
and Cognition pr. 1. februar 2014. 
 

3. Sager behandlet af institutlederen 
Ingen bemærkninger. 
 

4. Budget 
Institutlederen fremlagde instituttets rammebudget, udarbejdet af fakultetet, 
og detailbudget for ISK. Institutlederen gjorde opmærksom på at der for så 
vidt angår instituttets detailbudget er tale om et primobudget, som kan juster-
es i løbet af året. Begge budgetter blev gennemgået og taget til efterretning. 

 
5. Stillinger 

Institutlederen orienterede om den øjeblikkelige stillingssituation ved in-
stituttet, herunder at to nyligt opslåede adjunkturer i henholdsvis Organisa-
tionskommunikation (Slagelse) og Organisationskommunikation (engelsk) 
(Odense) ikke besættes som planlagt. Institutrådet tilsluttede sig institutleder-
ens ønske om at opslå adjunkturet i Organisationskommunikation (Slagelse) 
med en ændret profil, mens adjunkturet i organisationskommunikation 
(engelsk) (Odense) genopslås uændret. Begge stillinger ønskes besat pr. 15. 
august 2014. 
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Adjunktur i Organisationskommunikation (Slagelse) 
Institutlederen fremlagde udkast til nyt stillingsopslag. Udkastet blev god-
kendt af institutrådet og sendes til høring i relevante studienævn med henblik 
på opslag snarest muligt. 

 
6. Studierejser 

Med henvisning til instituttets detailbudget bemærkede institutlederen at der 
som udgangspunkt er afsat kr. 300.000 til studierejser i 2014. Herudover for-
ventes en bevilling fra fakultetet i størrelsesordenen kr. 50.000, da dekanens 
pulje til oversøiske rejser nedlægges og fordeles på de fire institutter i forhold 
til antal VIP-årsværk. 
Der var fremsendt studierejseønsker fra ISK-medarbejdere for sammenlagt 
ca. kr. 400.000.  
Institutlederen ønskede at høre institutrådet om de hidtil gældende principper 
for tildeling af støtte til studierejer. Institutrådet drøftede spørgsmålet, 
herunder muligheden for fuld finansiering af studierejser. Institutlederen op-
lyste at fuld finansiering var en mulighed, men påpegede samtidig at dette 
ville føre til en drastisk reduktion i antallet af bevilgede studierejser på ISK. 
Til gengæld vil det være muligt, under visse forudsætninger, at hæve de 
nuværende beløbsgrænser. I lyset af dette blev det besluttet at bibeholde de 
nugældende principper om studierejsestøtte, men samtidig hæve beløbs-
grænserne til hhv. kr. 9.000 for europæiske og kr. 15.000 for oversøiske 
rejser. Det besluttedes endvidere at ansøgere kan imødese støtte til to 
studierejser i 2014, max. en oversøisk. 
 

7. Normer 
 På baggrund af de nyligt rundsendte kompensationer for eksamensarbejde i 

forbindelse med vintereksamen 2012/13 og sommereksamen 2013 oplyste in-
stitutlederen at den samlede eksamenskompensation udgør det dobbelte af 
VIP-medarbejdernes samlede opsparing. Dette til trods besluttede institut-
rådet at videreføre ordningen uændret denne gang. 

8. Bedømmelsesudvalg (ekstra punkt) 
Instituttet var blevet anmodet om indstilling af bedømmelsesudvalg til hen-
holdsvis lektorat i Sociolingvistik og lektorat i Engelsk Sprog og Kommuni-
kation. Institutrådet besluttede at indstille følgende: 
 
Lektorat i Sociolingvistik 
Professor Sharon Millar, formand,  ISK 
 
Lektorat i Engelsk Sprog og Kommunikation 
Lektor Dennis Day, formand,  ISK 
 
Øvrige medlemmer af de to udvalg vil blive indstillet efter skriftlig høring i 
institutrådet. 
 

9. Evt. 
a) Stine Grøndal oplyste at hun havde deltaget i møde med fakultetssekretariatet 

om flytteplanerne på Humaniora. Processen er blevet noget forsinket grundet 
forhold i Teknisk Service, men flytningerne forventes igangsat primo april. 
Det oplystes samtidig at det, af økonomiske årsager på Fællesområdet, ikke 
skønnes muligt at gennemføre den fulde renovering af den gamle bygnings-
masse på Humaniora. Dette forventes dog ikke at få større betydning for ISK. 

 



3 
 

b) Gitte Rasmussen forespurgte til status på etablering/opgradering af en teknisk 
enhed ved instituttet samt supporten heraf. Institutlederen oplyste at proces-
sen er i gang. Såvel placering som bemanding forventes på plads til sommer. 

 
 
 
 Mødet sluttede kl. 10.35. 
 
 
 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
Formand Næstformand 
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