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Beslutningsreferat af 36. møde i institutrådet 

onsdag d. 3. maj 2017 

 

Tilstedeværende: Thomas Hestbæk Andersen, Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Anders 

Klitmøller, Steffen Nordahl Lund, Gitte Rasmussen, Stine Grøndal Skovlund, Jesper Tinggaard 

Svendsen, Lone Marianne Villemoes. 

Signe Hannibal Jensen og Marianne Rathje deltog som observatører. 

 

1. Godkendelse af referat fra 35. møde i institutrådet d. 5. april 2017 

Referat godkendt 

2. Meddelelser 

Ingen bemærkninger 

3. Sager behandlet 

Ingen bemærkninger 

4. Regnskab 2016 

Institutlederen gennemgik regnskabet for 2016. Med et driftsresultat på ÷374.000 kr. er regnskabet 

forbedret med 738.000 kr. ift. det oprindelige budget. Overslagsårene 2017-2019 viser en stadig 

reduktion i instituttets indtægtsramme. Institutrådet drøftede muligheder for at modvirke faldet i 

indtægter, fx ved større fælles ansøgninger om eksterne bevillinger på tværs af forskningsmiljøerne. 

Institutlederen vil tage spørgsmålet op på et kommende møde i forskningsudvalget. 

 

5. Procedure for inspirationskatalog vedrørende forventninger til adjunkter, lektorer og 

professorer 

SU har besluttet at høringssvarene om vejledende retningslinjer vedrørende forventninger til 

adjunkter, lektorer og professorer skal indskrives i et såkaldt inspirationspapir mhp. tilpasning til de 
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lokale miljøers videnskabelige praksisser.  

Institutrådet hilste beslutningen velkommen og drøftede hvordan instituttets faglige miljøer skal 

inddrages i processen. Institutlederen vil bringe spørgsmålet op i forskningsudvalget når 

inspirationspapiret foreligger. 

6. Interne normer (materiale) 

Institutrådet drøftede enkelte fremsendte forslag til justering af normerne. 

Institutlederen vil bringe lokalaftalens bestemmelse af kompensation for vejledning og bedømmelse 

af BA-projekter op på et kommende institutledermøde. 

7. Stillinger 

Et lektorat i Sprog og kommunikation/(audio)logopædi skal genopslås for 3. gang pga. reglen om 

min. 3 kvalificerede ansøgere. Opslagets ordlyd blev revideret, og institutrådet besluttede at opslå 

stillingen som lektorat (subsidiært adjunktur) i sprog og kommunikation/(audio). 

 

8. Evt.  

Institutrådet drøftede en verserende debat pr. mail blandt ISK’s forskningsledere vedrørende 

hovedvejleders medforfatterskab på artikelbaserede ph.d.-afhandlinger.  

Institutlederen orienterede om dagsordenen for det kommende medarbejdermøde onsdag den 10. maj 

2017. 

 

Mødet sluttede kl. 10.30 

 

Steffen Nordahl Lund   Gitte Rasmussen 

Formand    Næstformand 

 


