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Beslutningsreferat af 40. møde i institutrådet 

torsdag d. 14. december 2017  
 

Tilstedeværende: Thomas Hestbæk Andersen, Alexandra Holsting, Signe Hannibal Jensen, Steffen Nordahl 
Lund, Stine Grøndal Skovlund, Lone Marianne Villemoes 

Fraværende med afbud: Anders Klitmøller, Simon Hedegaard, Jesper Tinggaard Svendsen, Marianne Rathje, 
Gitte Rasmussen  

 

1. Godkendelse af referat fra 39. møde i institutrådet den 6. november 2017 
Referat godkendt. 
 
Institutlederen orienterede om følgende nye ansættelser: 
Sune Vork Steffensen, professor pr. 1. januar 2018 
Maja Sigurd Pilesjö, lektor pr. 1. januar 2018 
Andrea Kleene, postdoc pr. 1. februar 2018 
 

2. Målopfyldelse ift. målsætninger 2015-2107 
Punktet blev udsat til næste møde 
 

3. Refugieophold 
Der var kommet ansøgninger fra Travis Wiltshire og Klaus Geyer. Begge ansøgninger om refugieophold 
blev imødekommet. 
 

4. Faglige arrangementer 
En reviderede ansøgning fra Klaus Geyer blev imødekommet. 
Reviderede budgetter afventes stadig fra henholdsvis Sune Vork Steffensen og Teresa Cadierno. 
 

5. Stillinger 
Institutrådet reviderede stillingsopslag til et professorat i Social Interaction and Cognition.  

 
6. Til- og fravalgsproces 

Institutlederen orienterede om den igangværende til- og fravalgsproces og om møder med studieledere 
og forskningsledere. Institutrådet diskuterede forslag til til- og fravalg, herunder studiemiljøfremmende 
tiltag til sikring af de studerendes tilstedeværelse på campus uden for skemalagt undervisning, 
generaliseret testbaseret optag til afstemning af gensidige forventninger og krav, øget samlæsning af 
relevante fag på tværs af uddannelser. Der var enighed om at fristen for indsendelse af forslag til 
fakultetet senest den 8. januar 2018 er uacceptabelt kort og tilmed indbefatter fridage ifm. jul og nytår. 

 
7. Evt. 

Institutrådet diskuterede i hvilke tilfælde framelding fra institutrådsmøder bør føre til indkaldelse af 1. 
suppleant. 
Rådet diskuterede desuden frekvensen og længden af medarbejdermøder, da møderne ofte opleves som 
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pressede på tid. 
 
Mødet sluttede kl. 11.55. 

 

Steffen Nordahl Lund    Gitte Rasmussen 

Formand     Næstformand 

 


