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Beslutningsreferat af 7. møde i institutrådet 

onsdag den 1. maj 2013  
 

Tilstedeværende: Mette Kjær Andersen, Lasse Baagøe Hansen, Stine Grøndal Hansen, Bjarne 
le Fevre Jakobsen, Astrid Jensen, Steffen Nordahl Lund, Merete Pedersen, Gitte Rasmussen,, 
Flemming Smedegaard. 
 
Fraværende med afbud: Hysen Hoti, Uwe Kjær Nissen, Ida Dam Sejersen. 
 

 Martin Lund deltog som referent. 
 

1. Godkendelse af referat fra møde i institutrådet den 7. marts 2013 
Godkendt 

 
2. Meddelelser 
Ad c)  Høring over udkast til ny ph.d.-bekendtgørelse. Fra Ministeriet for Forskning, Innovation og 

Videregående Uddannelser. 
 Institutrådet tilsluttede sig ph.d.-skolens høringssvar som fremsendes til 

ministeriet. 
 
 Ud over dagsordenen: 
a) Annette Grindsted har opsagt sin stilling som lektor pr. 30. juni 2013.  
b) Theo van Leeuwen er ansat som professor pr. 1. september 2013.  
c) Heidi Hansens ansættelse er ændret til studielektor pr. 1. april 2013.  

 
3. Sager behandlet af institutlederen 

Ud over dagsordenen: 
a) Fremsendt indstilling af bedømmelsesudvalg. 

 
4. Bedømmelsesudvalg  

Institutlederen oplyste at instituttet skal indstille udvalg til følgende: 
a) Ph.d.-stipendium i innovation og entreprenørskab: 

Institutleder Steffen Nordahl Lund, formand, ISK 
Lektor Flemming Smedegaard, ISK 

 

b) Ph.d.-stipendium i Language and Communication Disorders  
in Bilingual Children in Denmark: 
Professor Teresa Cadierno, formand, ISK 
Lektor Rineke Brouwer, ISK  
 

c) Ph.d.-stipendium i sprogtilegnelse: 
Professor Dorthe Bleses, formand, ISK 
Lektor Anders Højen, ISK 
 

d) Ph.d.-afhandling v. Søren Vigild Poulsen: 
Lektor Morten Boeriis, formand, ISK 
Professor Frederik Stjernfelt, Aarhus Universitet 
Lektor Lisbeth Thorlacius, Roskilde Universitet 
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5. Stillinger 
Institutlederen ønskede institutrådets stillingtagen til følgende stillinger: 
a) Adjunktur/lektorat i organisationskommunikation (Slagelse) 
b) Adjunktur/lektorat i spansk 
 

Ad a) Institutlederen oplyste at der ikke havde været kvalificerede ansøgere til 
det nyligt opslåede lektorat i engelsk organisationskommunikation og foreslog 
evt. at genopslå stillingen som et adjunktur. Astrid Jensen udtrykte støtte til 
forslaget om et adjunktur i Slagelse. Institutrådet drøftede spørgsmålet og 
enedes om opslag af et adjunktur inden for organisationskommunikation med 
krav om at ansøgere skal beherske engelsk på kandidatniveau. Institutlederen 
udarbejder udkast til stillingsopslag, som behandles via skriftlig høring i 
institutrådet. 
 

Ad b) I lyset af Annette Grindsteds fratrædelse til sommer ønskede 
institutlederen at høre institutrådets holdning til opslag af en stilling inden for 
spansk. Institutrådet gav udtryk for behovet for opslå en stilling inden for det 
spanske fagområde for at sikre forskningsdækning af de kommunikative 
discipliner på spanskuddannelserne. Institutlederen udarbejder udkast som 
sendes til skriftlig høring i institutrådet, men gjorde samtidig opmærksom på at 
stillingen skal godkendes af dekanen inden den kan blive bragt til opslag. 
 

6. Bivejledning af specialer  
Institutlederen har modtaget en henvendelse med forslag om at ph.d.-
stipendiater, som en del af deres formidlingsforpligtelse, kan indgå som 
bivejleder på specialer inden for deres forskningsområde. Institutrådet drøftede 
fordele og ulemper ved forslaget. Der var overvejende store betænkeligheder 
ved at åbne for denne mulighed. Dels af tidsmæssige årsager: det vurderes at 
den ph.d.-studerende risikerer at bruge uforholdsmæssig meget tid på 
vejledningen i forhold til godskrivningen; og dels af etiske årsager: en 
bivejledning risikerer at konflikte med den ph.d.-studerendes egen vejledning i 
de tilfælde hvor hovedvejleder på specialet også er den ph.d.-studerendes 
hovedvejleder. 
 

7. Normer 
Institutlederen ønskede på baggrund af de faglige koordinatorers indberetning 
af VIP’ernes eksamensarbejde i forbindelse med vintereksamen 2012/13 en 
drøftelse af principperne for udmøntning af ekstraordinært stort 
eksamensarbejde. Institutrådet har på et tidligere møde besluttet at kompensere 
for ekstraordinært stort eksamensarbejde på baggrund af opgørelser af to 
eksamensterminer (et helt studieår). Problemet er i den sammenhæng at ikke 
alle medarbejdere har indberettet deres eksamensarbejde for vintereksamen 
12/13. Det er således ikke muligt at lave en retvisende opgørelse af disse 
medarbejderes eksamensarbejde for to eksamensterminer. Det blev foreslået at 
genindføre den tidligere procedure, hvor indberetning af eksamensarbejdet sker 
via studiesekretariaterne (i samarbejde med de faglige koordinatorer.) 



3 
 

 

Institutrådet var enig i at denne procedure sikrer den bedste og mest korrekte 
indberetning og støttede forslaget. Institutlederen vil udsende retningslinjer på 
området til relevante parter. 

8. Evt. 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Mødet sluttede kl. 9.15. 

 
 
 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
Formand Næstformand 
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