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Beslutningsreferat af 23. møde i institutrådet 
onsdag den 26. august 2015  

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

 
1. Godkendelse af referat fra 22. møde i institutrådet den 6. maj 2015 

Godkendt. 
 
2. Meddelelser 
Ad a)  Med henvisning til det betydelige antal forlængelser/nyansættelser af 

videnskabelige assistenter spurgte Uwe Kjær Nissen til muligheden for i endnu 
højere grad at ansætte videnskabelige assistenter frem for DVIP (eksterne 
lektorer og undervisningsassistenter). Institutlederen oplyste at videnskabelige 
assistenter kun ansættes i særlige tilfælde og hovedsagelig som fuldtidsunder-
visere med en undervisningsforpligtelse på 12 kt/semester. Hertil kommer 
hensynet til økonomien, som er en betydende faktor i denne sammenhæng.  

  
3. Sager behandlet af institutlederen 

Ingen bemærkninger. 
  
4. Stillinger 

Ph.d.-stipendium 
Institutlederen oplyste at der endnu ikke forelå udkast til stillingsopslag. Så 
snart udkastet er klar, vil det blive behandlet skriftligt i institutrådet. 
 

5. Bedømmelsesudvalg 
Institutrådet enedes om en række navne til følgende bedømmelsesudvalg: 
 

• Ph.d.-afhandling v./Rasmus Gahrn-Andersen 
• Ph.d.-afhandling v./Kristian Bruun Rasmussen 
• Ph.d.-afhandling v./Mikkel Gylling Hangaard 
• Lektorat i audiologopædi 
 
Institutlederen vil kontakte de foreslåede personer og herefter indstille 
udvalgene. 
 

6. Opfølgning på visionsseminar 
Institutlederen orienterede om fakultetets nyligt afholdte visionsseminar med 
deltagelse af såvel fakultetsledelse, institut- og studieledere samt repræsen-
tanter fra Akademisk råd og humanioras samarbejdsudvalg. På visionssemi-
naret blev der bl.a. præsenteret et forslag til etablering af et Language Center 
ved SDU (ISK). Institutlederen havde sendt forslaget til institutrådet med hen-
blik på drøftelse. Flemming Smedegaard redegjorde indledningsvis for 
tankerne bag forslaget. Institutrådet diskuterede spørgsmålet og var enige om 
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at et udvalg bestående af relevante SDU-forskere i fremmedsprogstilegnelse 
bør inddrages i det videre arbejde. Institutlederen udarbejder snarest et 
kommissorium for arbejdet til godkendelse i institutrådet. 
 

7. Institutbesøg v./Direktionen (Slagelse) 
Institutlederen oplyste at SDU’s direktion besøger ISK den 3. september 2015. 
Mødet finder efter direktionens ønske sted på campus Slagelse. Institutlederen 
orienterede om den foreløbige dagsorden for mødet, som omfatter 
projektpræsentationer og diskussionsspørgsmål, herunder internationalisering 
og forskningsinfrastruktur. 
 

8. Evt. 
a)  Mødedatoer i efteråret 2015: 7. oktober kl. 8.30, 4. november kl. 8.30, 9. 

december kl. 10.15. 
b)  Institutlederen spurgte på foranledning af fakultetssekretariatet til institutrådets 

holdning til fakultetets fælles julefest. Institutrådet var overvejende af den 
holdning at mange medarbejdere vil foretrække ikke at bryde op fra den lokale 
institutfest. Institutlederen vil viderebringe denne holdning til 
fakultetetssekretariatet. 

 
 

 
Mødet sluttede kl. 9.40. 
 

 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
Formand Næstformand 
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