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Beslutningsreferat af 16. møde i institutrådet 

onsdag den 4. juni 2014  
 

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

  Martin Lund deltog som referent. 
 

1. Godkendelse af referat fra 15. møde i institutrådet den 2. april 
2014 
Godkendt. 
 

2. Meddelelser 
Ingen bemærkninger. 

 
3. Sager behandlet af institutlederen 

Ud over dagsordenen: 
 
Godkendt tjenestestedsforlæggelser: 
Rineke Brouwer: Groningen, Holland, 3. – 4. juni 2014.  
Astrid Jensen: Cagliari, Italien, 19. – 24. juni 2014. 

 
4. Stillinger 

Institutlederen havde udarbejdet et udkast til opslag af et 10 %-professorat 
inden for børnesprog. Institutrådet godkendte udkastet. 
 
Institutlederen orienterede om stillinger finansieret af rektor med henblik på 
forskningsopbygning af campus Slagelse. Instituttet vil snarest opslå et lektorat 
og et adjunktur i denne forbindelse. 

5. Faggruppeorganisering 
Institutlederen havde udsendt udkast til ny faggruppeorganisering ved ISK 
samt kommissorium for instituttets faglige koordinatorer. Institutrådet drøftede 
den nye faggruppestruktur, herunder udpegning af faglige koordinatorer. 
Institutrådet var af den opfattelse at det så vidt muligt bør undgås at studie-
ledere samtidig fungerer som faglige koordinatorer. Det blev endvidere 
besluttet at institutlederen forestår indkaldelse til møder i relevante faggrupper 
med henblik på indstilling af faglige koordinatorer. 
 

6. Bedømmelsesudvalg 
Institutrådet indstillede følgende udvalg til bedømmelse af Jalal El-Derbas 
ph.d.-afhandling: 
 
Professor Gitte Rasmussen, formand, ISK 
Professor Anne Holmen, Københavns Universitet 
 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 
Lektor Mohammad T. Alhawary, Michigan State University 
 Dept. of Near Eastern Studies  
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7. Evt. 
a) Institutlederen oplyste at han havde modtaget en ansøgning om et refugie-

ophold og ønskede at høre institutrådets holdning til spørgsmålet. Institutrådet 
imødekom ansøgningen og opfordrede til en genindførelse af tidligere praksis 
med årlig uddeling af et refugieophold. Institutlederen vil gå videre med idéen. 

b) Uwe Kjær Nissen spurgte til mødelokalefaciliteter i det nye ISK-område. 
Institutlederen oplyste at instituttet råder over et mødelokale samt en række 
mindre forskningscenterlokaler. Uwe Kjær foreslog at instituttets møde-
lokale(r) blev ”navngivet” i lighed med andre mødelokaler på universitetet.  

 
 
 
 
 
 Mødet sluttede kl. 10.35 
 
 
 
 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
Formand Næstformand 

 


	Institut for Sprog og Kommunikation

