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Institutlederen bød velkommen til institutrådets 1. møde og orienterede om 
baggrunden for sammensætningen af det midlertidige institutråd, der vil 
fungere i en interimsperiode indtil et nyt, medarbejdervalgt, institutråd til-
træder pr. 1. januar 2013. Valg til nyt institutråd afholdes i løbet af efteråret. 
Institutlederen gjorde opmærksom på at der var et ekstra punkt til dags-
ordenen: 6) Sager ekspederet af institutlederen. 
 

1. Konstituering 
Institutlederen orienterede om institutrådets opgaver ifølge SDU’s nye ved-
tægt. I henhold til vedtægten skal der blandt institutrådets VIP-medlemmer 
vælges en næstformand i institutrådet. Institutrådet enedes om at vælge Carl 
Bache som næstformand. 
I forlængelse heraf oplyste institutlederen at han ønsker at genudpege en 
viceinstitutleder. Institutrådet tog dette til efterretning. 
Endvidere oplyste institutlederen at instituttets forskningsudvalg ønskes 
fortsat som hidtil. Uddannelsesudvalget er afløst af Sprogforum og 
videreføres ikke. 
 

2. Meddelelser 
a) Institutlederen oplyste at dekanen og institutlederkredsen har besluttet at 

ændre HUM-ansattes e-mail-adresser til domænet @sdu.dk. Ændringen vil 
træde i kraft i løbet af efteråret, men vil sikre en autofunktion der videre-
sender e-mails fra tidligere e-mailadresse.  

b) Drift og ledelse af studiesekretariaterne ved ISK er pr. 15. august 2012 
overflyttet til fakultetet.  
 

3. Normer 
På baggrund af ligestillingsudvalgets indstilling om at tildele kvindelige forskere en 
undervisningsfri periode i forlængelse af barselsorlov afventes fælles SDU-
retningslinjer på området. Institutlederen ønskede at høre institutrådet holdning til 
spørgsmålet og vil sætte punktet på dagsordenen til næste møde i institutrådet 

 
4. Stillinger 

Adjunktur i Virksomhedskommunikation 
Udkast til stillingsopslag blev godkendt med enkelte rettelser og vil blive 
fremsendt til høring i relevante studienævn.  
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Lektorat i tysk sprog og kommunikation 
Udkast til stillingsopslag blev godkendt med enkelte rettelser og vil blive 
fremsendt til høring i relevante studienævn.  
 

5. Mødedatoer i efteråret 2012 
27. september 2012 
1. november 2012 
6. december 2012 

 
6. Sager behandlet af institutlederen 

Fremsendt indstilling af bedømmelsesudvalg. 
 

7. Evt. 
a) Astrid Jensen spurgte til institutlederens bemærkninger fra sidste møde om 

afsøgning af muligheder for at sikre sammenhængende forskningstid. Institut-
lederen bemærkede at spørgsmålet vil blive taget op på førstkommende møde 
i institutrådet. 

b) Institutlederen oplyste at regeringens nyligt fremlagte forslag til finanslov 
indeholdt en videreførelse af den forhøjede taksametersats mod en sikring af 
timetallet i uddannelsernes undervisningsudbud.  

c) På given foranledning spurgte Flemming Smedegaard til oprettelsen af et nyt 
forskningscenter ved ISK. Spørgsmålet vil blive behandlet på institutrådets 
møde i september. 
 
 
Mødet sluttede kl. 14.10. 
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