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Beslutningsreferat af 22. møde i institutrådet 
onsdag den 6. maj 2015  

 
Tilstedeværende: Mette Kjær Andersen, Stine Grøndal Hansen, Astrid Jensen, Steffen Nordahl 
Lund, Uwe Kjær Nissen, Merete Pedersen. Gitte Rasmussen, Flemming Smedegaard. 
Fraværende med afbud: Bjarne le Fevre Jakobsen. 
 
Martin Lund deltog som referent. 

 
 
 
 

1. Godkendelse af referat fra 21. møde i institutrådet den 4. marts 2015 
Godkendt. 

 
2. Meddelelser 

Ud over dagsordenen: 
a) Institutlederen oplyste at der ved ansøgningsfristens udløb ikke var ind-

kommet ansøgninger om refugieophold i Løgumkloster for foråret 2015. 
Der vil blive tilbudt et ophold igen til efteråret. 

b) Institutlederen oplyste at SDU’s direktion har iværksat en Awareness-kam-
pagne med gennemgang af bilag i 2015 inden for udgiftskategorierne 
rejser, repræsentation og gaver med samtidig indførelse af nye dokumen-
tationskrav med tilbagevirkende kraft. Kampagnen indebærer at instituttet 
vil skulle gennemgå alle fakturaer inden for de nævnte kategorier i perio-
den fra 1. januar 2015 og fremskaffe dokumentation hvis den nuværende 
dokumentation ikke lever op til de nye, skærpede krav. Arbejdet skal være 
afsluttet ultimo maj. 

 
3. Sager behandlet af institutlederen 

Ingen bemærkninger. 
 

4. Stillinger 
Instititutlederen havde fremsendt udkast til opslag af følgende stillinger: 
 

• Lektorat i audiologopædi 
• Lektorat i logopædi 
• Lektorat i organisationskommunikation 
• Adjunktur i organisationskommunikation 

 
Institutrådet gennemgik og godkendte de fremlagte stillingsopslag med 
enkelte justeringer. Opslagene vil blive sendt til høring hos relevante 
studienævn og faglige koordinatorer. 
 
Institutlederen ønskede endvidere at opslå et ph.d.-stipendium inden for 
logopædi-området og redegjorde for baggrunden herfor. Institutrådet til-
sluttede sig dette. 
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Institutlederen orienterede efterfølgende om tiltag fra SDU’s direktion om 
indførelse af en ny procedure i forbindelse med besættelse af viden-
skabelige stillinger på SDU. Det vil blive et krav at stillingen skal ansøges 
af minimum 3 kvalificerede ansøgere. Hvis ikke et stillingsopslag lever op 
til dette, vil stillingen skulle opslås på ny med et bredere formuleret 
stillingsindhold med henblik på tiltrækning af et større antal ansøgere. Det 
er endnu uvist hvornår den nye procedure træder i kraft. 
Institutrådet drøftede det nye tiltag og påpegede en række uhensigts-
mæssigheder ved den nye procedure. 
 

5. Bedømmelsesudvalg 
Institutrådet enedes om indstilling af følgende bedømmelsesudvalg: 
 
Ph.d.-afhandling 
Professor Stephen Cowley, formand,  SDU 
Professor Per Linell, Linköpings Universitet, Sverige  
Professor Charles Goodwin,  UCLA, USA 
 
Institutlederen vil tage kontakt til de indstillede personer med henblik på 
accept. 
 

6. Målsætninger 2015-17 
Institutlederen havde fremsendt udkast til målsætninger, senest revideret på 
baggrund af drøftelse i ISK’s forskningsudvalg. Institutrådet enedes om at 
sende papiret til høring igen blandt alle ISK-medarbejdere. 
 

7. Principper for booking af mødelokale og projektrum 
Institutlederen orienterede om baggrunden for punktet. Institutrådet 
tilsluttede sig følgende principper for booking af lokaler: 
 
Projektrum (lokalerne Hans Basbøll, M.A.K Halliday, Gail Jefferson, Jacob 
Mey): 
Forskningscentrene har fortrinsret og booker lokalerne ved indgangen til 
hvert semester. Man kan dog ikke reservere flere lokaler på samme tids-
punkt. Efter forskningscentrenes booking er det muligt for andre at booke 
lokalerne, dog kun for en uge ad gangen. 
 
Rasmus Rask-mødelokalet: 
Lokalet findes i den fælles SDU-booking og kan i princippet bookes af alle. 
Lokalet er forhåndsreserveret som ISK-frokostlokale hver dag i tidsrummet 
11.30 – 13.00. Lokalet skal reserveres via ISK-sekretariatet. Det kan kun 
bookes for en uge ad gangen.  

 
8. Sprogpolitik på møder i forhold til udenlandske medarbejdere 

Institutlederen ønskede at høre institutrådet holdning til valg af sprog på 
ISK’s fællesmøder. Han oplyste at muligheden for at indføre 
simultantolkning ved medarbejdermøder var undersøgt. Denne løsning ville 
imidlertid være uforholdsmæssig dyr. Han mindede om at det på SDU 
stadig er en forventning at udenlandske medarbejdere erhverver sig dansk-
kundskaber inden for to år efter ansætttelsen, men foreslog samtidig at even-
tuelle powerpoint-slides kunne udarbejdes på engelsk, så ikke-dansk-
sprogede medarbejdere i nogen grad kan orientere sig om mødepunkternes 
indhold. Institutrådet tilsluttede sig institutlederens opfattelse. 
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9. Evt. 
Ingen bemærkninger. 

 
 

 
 
Mødet sluttede kl. 9.30 
 
 
Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
Formand Næstformand 
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