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Tilstedeværende: Mette Kjær Andersen, Carl Bache, Bjarne Christensen, Klaus Geyer, Stine Grøndal 
Hansen, Anna Vibeke Lindø, Martin Lund, Steffen Nordahl Lund, Flemming Smedegaard. 
Astrid Jensen kom under behandlingen af punkt. 6. 

 Fraværende med afbud: Justin Markussen-Brown. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra 3. møde den 1. november 2012 
Godkendt. 
 

2. Meddelelser 
Ingen bemærkninger.  

 
3. Sager behandlet af institutlederen 

Ingen bemærkninger.  
 

4. Indstilling af bedømmelsesudvalg 
Institutrådet besluttede at indstille følgende bedømmelsesudvalg: 
 
Ph.d.-stipendium ved Center for Børnesprog 
Professor Dorthe Bleses, formand, ISK 
Professor Werner Vach Universität Freiburg 
 
Ph.d.-stipendium ved Center for Børnesprog 
Professor Dorthe Bleses, formand, ISK 
Professor Werner Vach Universität Freiburg 
 
Lektorat i Børnesprog 
Der forelå endnu ikke forslag til sammensætning. Udvalget vil blive indstillet 
efter skriftlig høring af institutrådet. 
 

5. Økonomi 
Institutlederen fremlagde materiale og orienterede om den aktuelle 
økonomiske situation på fakultetet. Økonomien er kraftigt forbedret, primært 
som følge af de gennemførte sparetiltag på Humaniora og den forbedrede 
STÅ-indtjening. Institutrådet tog orienteringen til efterretning og fandt det 
glædeligt at der nu var skabt et økonomisk råderum. 
Institutlederen oplyste at Virginia Hvid og Inge-Marie Nielsen vil blive over-
flyttet fra IDK i Kolding til ISK pr. 1. januar 2013. Overflytningen sker i 
konsekvens af nedlæggelse af IVK-spansk i Kolding. Overflytningen vil sam-
tidig imødekomme et stort behov for fastlærerdækning af spanskuddannelser-
ne i Odense. 
 
 

6. Stillinger 
Institutlederen orienterede om nye stillinger ved ISK og fremlagde samtidig 
en revideret bemandingsplan. Dekanen har som følge af fakultetets positive 
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økonomiske udvikling ønsket at investere i nye stillinger. De nye stillinger vil 
i første omgang skulle styrke underbemandede studier som Audiologi/ Logo-
pædi, Engelsk og IVK. Institutrådet udtrykte stor tilfredshed med udsigten til 
nye videnskabelige stillinger ved instituttet. 
Institutlederen ønskede en diskussion af ph.d.-situationen ved instituttet. 
Stadig flere ph.d.-stipendier øremærkes til samfinansiering og medfinansie-
ring af forskningsprojekter på bekostning af åbne ph.d.-stipendier. Institut-
rådet var enig i rationalet bag sam- og medfinansiering, men understregede 
samtidig vigtigheden af opslag af åbne ph.d.-stipendier. 
Carl Bache orienterede om etableringen af et nyt universitært ph.d.-råd til 
sikring af ph.d.-uddannelsen og talentudviklingen på SDU. Institutrådet gav 
udtryk for ønske om at der på Humaniora udformes en strategi for 
talentudvikling, og at der gives mulighed for 4+4-forløb såfremt rekruttering-
en kan ske på et forsvarligt fagligt grundlag. Bjarne Christensen fandt det 
væsentligt at også de studerende ser muligheder for karriereudvikling på ISK/ 
SDU. 
 

Institutrådet behandlede derpå følgende udkast til stillingsopslag: 
 
Professorat i Global organisationskommunikation (engelsk, Slagelse) 
Institutrådet drøftede udkastet, der vil blive justeret i henhold til rådets 
bemærkninger og sendt til høring i relevante studienævn. 
 

Lektorat i Engelsk (Odense) 
Institutrådet godkendte udkastet, der vil blive sendt til høring i relevante 
studienævn. 
 

Lektorat i organisationskommunikation (engelsk, Slagelse) 
Institutrådet godkendte udkastet, der vil blive sendt til høring i relevante 
studienævn. 

 
7. Normer 

Institutlederen ønskede at høre institutrådets holdning til den gældende 
lokalaftale, herunder spørgsmålene om holddublering og parallelundervis-
ning. ISK afviger i disse spørgsmål fra lokalaftalen, idet praksis er at hold-
dublering ikke automatisk udløses ved 35 studerende, men efter en vurdering 
i konkrete tilfælde. Til gengæld gives der på ISK fuld kompensation ved 
undervisning af parallelforløb. Institutlederen ønskede at fortsætte denne 
praksis. Institutrådet fandt den nuværende ordning meget fornuftig og anbe-
falede at den videreføres. Astrid Jensen foreslog at undervisningsforløb på 
meget store hold udløser instruktorstøtte. Carl Bache støttede ideen om 
tilknytning af instruktorer og så heri samtidig en mulighed for talentspotting. 
Institutlederen var positiv over for brugen af instruktorer i undervisningen, 
men ønskede at spørgsmålet om instruktorstøtte fortsat behandles på bag-
grund af konkret ansøgning. 
Institutrådet drøftede derpå spørgsmålet om sikring af øget forskningstid. Et 
udvalg med institutlederen som formand havde fremsendt en indstilling med 
en række anbefalinger til institutrådet, som drøftede de forskellige mulig-
heder for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen. Udvalgets anbefaling-
er vil blive videresendt til relevante studienævn. 

 
8. Ansøgning 

Institutlederen havde modtaget en ansøgning om et fagligt arrangement inden for 
Spansk: Seminario de otoño. Ansøgningen er fremsendt til instituttet efter fristen for 
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ansøgninger om faglige arrangementer, men blev på trods heraf imødekommet med 
halvdelen af det ansøgte beløb under forudsætning af en tilsvarende bevilling fra 
Institut for Kulturvidenskaber. 

 
9. Evt. 
a) Næste møde i institutrådet vil blive afholdt enten 17. januar eller 7. februar 

2013. 
b) Institutlederen takkede de afgående institutrådsmedlemmer Carl Bache, Anna 

Vibeke Lindø og Bjarne Christensen for deres meget positive og konstruktive 
bidrag til institutrådet igennem en årrække. 

 
 
 

 Mødet sluttede kl. 11.55. 
 
 

Steffen Nordahl Lund Carl Bache 
Formand, institutleder Næstformand 
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