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1. Godkendelse af referat fra 2. møde den 27. september 2012 

Godkendt. 
 

2. Meddelelser 

Ad b)  Indkaldelse af forslag om tildeling af æresdoktorgraden ved SDU. 

 Institutlederen gjorde opmærksom på at proceduren for indstilling af 

æresdoktorer er ændret. 

Ad c)  Udkast til notat om implementering af undervisningsportfolio. Fra Det Humanistiske 

Fakultet. 

 Carl Bache forespurgte til meddelelse om obligatorisk indførelse af und-

ervisningsportfolio pr. 1. september 2013. Flemming Smedegaard rede-

gjorde, som medlem af udvalget, for baggrunden for indstillingen/ 

beslutningen. 

Ad d)  Procedurer omkring eksterne forskningsansøgninger. Fra Det Humanistiske Fakultet. 

 I forbindelse med ansøgninger om eksterne midler skal budget godkendes 

og underskrives af institutlederen inden budgetgodkendelse i Forsker-

service Økonomi. 
 

3. Sager behandlet af institutlederen 

Ingen bemærkninger. 
 

4. Økonomi 

Institutlederen orienterede om den økonomiske situation på Humaniora, 

som, i konsekvens af udmøntede sparetiltag og øget STÅ-indtjening, er 

væsentligt forbedret i forhold til det budgetterede.  
 

I lyset af den forbedrede økonomi og den vedtagne finanslov har 

dekanen anmodet fakultetets institutter om indspil til strategiske sats-

ninger, og herunder nye stillinger. På baggrund af den tidligere fremlagte 

bemandingsplan ønskede institutlederen at drøfte instituttets stillings-

behov med institutrådet. Der var enighed om at følge den tidligere 

fremlagte plan med ønske om at prioritere stillinger inden for særligt 

(undervisnings)trængte områder. 
 

5. Bedømmelsesudvalg 

Institutrådet enedes om indstilling af følgende bedømmelsesudvalg: 

 

a) Adjunktur i dansk virksomhedskommunikation 
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 Lektor Morten Boeriis, form., ISK 

 Lektor Lisbeth Thorlacius, Roskilde Universitet 

 Lektor Carmen Daniela Maier, Aarhus Universitet 

 

b) Lektorat i tysk sprog og kommunikation 

Lektor Gitte Rasmussen, form., ISK 

Lektor Karl-Heinz Pogner, Copenhagen Business School 

Lektor Martin Nielsen, Aarhus Universitet 
 

6. Stillinger 

Institutlederen oplyste at dekanen har godkendt ansættelse af to adjunkter 

i forbindelse med seneste opslag af et adjunktur i logopædi. De to nye 

adjunkter vil tiltræde henholdsvis 1. januar og 1. august 2013. 

Endvidere orienterede institutlederen om at instituttet vil skulle øge 

antallet af ph.d.-stipendier til 5 ordinære og 1 eksternt finansieret pr. år 

med virkning fra 2013 som følge af omstruktureringen på Humaniora. 
 

7. Faglige arrangementer 2013 

Fristen for ansøgninger om støtte til faglige arrangementer var endnu 

ikke udløbet, hvorfor punktet blev udsat. Ansøgninger vil blive behandlet 

ved skriftlig høring i institutrådet. 
 

8. Normer 

I forlængelse af beslutning på seneste møde i institutrådet om kvinders 

tilbagevenden efter længerevarende barsel ønskede institutlederen at 

fastslå at der vil gælde sammen regler for mænd i forbindelse, dvs. 5 kt. 

kompensation ved tilbagevenden efter minimum 12 uger. 
 

Institutlederen ønskede endvidere en drøftelse af nye eksamensformers 

udmøntning i henhold til ISK’s interne normsystem. I samme forbindelse 

ønskede institutlederen at eksamensarbejde beregnes for et helt studieår 

ad gangen og således dækker to eksamensperioder. Institutrådet 

tilsluttede sig dette ønske. Det besluttedes samtidig at lade de faglige 

koordinatorer forestå indberetninger af eksamensarbejde fremover. 
 

9. Evt. 

a) Carl Bache forespurgte til fordelingen af de øgede basismidler fra rektor. 

Institutlederen oplyste at fordelingen er foretaget på baggrund af en 

intern SDU-benchmarking og ikke, som normalt gældende, på grundlag 

af benchmarking med søsterfakulteter på øvrige danske universiteter. 

Institutrådet beklagede denne fordelingsnøgle, men tog oplysningen til 

efterretning. 

b) Institutrådets møde i december må flyttes og vil blive afholdt torsdag den 

13. december 2012 kl. 10.00. 

 

 

 

 
Steffen Nordahl Lund Carl Bache 

Formand, institutleder Næstformand 


