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Tilstedeværende: Stine Grøndal Hansen, Bjarne le Fevre Jakobsen, Steffen Nordahl Lund, 
Uwe Kjær Nissen, Merete Pedersen, Gitte Rasmussen, Flemming Smedegaard. 
Fraværende med afbud: Mette Kjær Andersen, Astrid Jensen. 
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1. Godkendelse af referat fra 16. møde i institutrådet den 4. juni 2014 
Godkendt. 

  
2. Meddelelser 
 Ingen bemærkninger. 
  
3. Sager behandlet af institutlederen 
  Ingen bemærkninger. 
 
4. Stillinger 

Institutlederen havde udarbejdet udkast til opslag af et lektorat i organi-
sationskommunikation (innovation og entreprenørskab). Institutrådet god-
kendte stillingsopslaget, der vil blive sendt til høring i relevante studienævn. 

 
5. Bemandingsplan og ph.d.-stipendier 2014-2015 

Institutlederen orienterede om de aktuelle overvejelser i fakultetet om den 
økonomiske udvikling i de kommende år. Der hersker stadig betydelig 
usikkerhed om de politiske tiltag på uddannelsesområdet. Situationen 
forventes afklaret inden årets udgang. Indtil da er det i institutlederkredsen 
besluttet at indefryse opslag af nye stillinger, dvs. ikke-kontinuitetsstillinger. 
 
I denne sammenhæng fremlagde institutlederen ISK’s aktuelle 
bemandingsplan med fremskrivning af de stillinger, der p.t. findes i 
lønbudgettet, herunder ph.d.-stipendier. Institutrådet gennemgik materialet 
og tilsluttede sig bemandingsplanen. 

6. Bedømmelsesudvalg 
Institutrådet indstillede følgende bedømmelsesudvalg: 
 
Adjunktur i digital kommunikation 
 
Lektor Thomas Hestbæk Andersen, form., ISK 
Lektor Lisbeth Thorlacius,  RUC 
Professor Martin Engebretsen Universitetet i Agder, Norge 
 

7. ISK’s implementering af SDU’s strategi- og ledelsesgrundlag 
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Institutrådet gjorde status på instituttets implementering af de fire 
indsatsområder (uddannelse, forskning, internationalisering, 
samfundsengagement)  i SDU’s Strategi- og ledelsesgrundlag. 
Implementeringstiltagene vil blive fremsendt til fakultetets og direktionens 
orientering. 

 
8. Etablering af teknologisk laboratorium 

Institutlederen orienterede om status på etableringen af et samlet 
laboratoriemiljø med teknologisk udstyr.  Studieadjunkt Thomas O. Madsen 
er i sommer blevet tilknyttet ISK som leder af laboratoriet, hvor forskere vil 
kunne få hjælp til udvikling og udførelse af eksperimenter i tilknytning til 
forskningsprojekter. 
 

9. Evt. 
a) Institutlederen oplyste at fire nye lokaler til brug for instituttets 

forskningscentre er under etablering. Uden for forskningscentrenes brug vil 
lokalerne også kunne bookes af ISK-medarbejdere til forskningsrelaterede 
aktiviteter. 

 Herudover vil der blive indrettet et fælles møde- og frokostlokale på 1. sal. 
     Det vil skulle besluttes hvad lokalerne skal hedde. 
b) Institutlederen gjorde opmærksom på at der stadig mangler opsætning af 

navnetavler ved indgangen til ISK’s kontorområder (på Bøgene). Dette 
skyldes manglende afklaring af oplysninger på tavlerne. Institutlederen 
udarbejder et udkast til institutrådets godkendelse. 

      
 
 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
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