Referat af Institutrådsmøde for IME
Den 19. april 2016 kl. 12.00-13.30
Lokale 2, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg
Til stede: Niels Vestergaard, Tove Brink, Arne Feddersen, Lars Ravn-Jonsen, Tommy Søndergaard Poulsen,
Lise Abrahamsen, Martin Lindhardt, Ulla H. Oehlenschläger, Bianca Bonne Nielsen, Dan Mølgaard Roager,
Bente Nielsen (referent)
Fraværende med afbud: Kathrine Roaldsdatter Fink
Åbne punkter
1. Godkendelse af dagsorden v. Niels
Dagsordenen blev godkendt.

2. Forslag til fakultetsinitiativ vedrørende ligestilling v. Jens Ringsmose
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet har konstateret, at der finder en betydelig kønsubalance sted på
fakultetet, især på lektor- og professorniveau. Jens er af dekanen udpeget som Task Force-leder til at finde
initiativer til at udbedre denne kønsubalance. Inden udgangen af maj måned skal der udarbejdes en
rapport, som han gerne ville have input til.
Rapporten forelægges herefter dekanat og institutledere, og initiativer igangsættes efter sommerferien.
Jens nævnte en række forslag han allerede havde fået, og Institutrådet supplerede med, hvad rapporten
kunne forholde sig nærmere til:
- Hvorfor søger kvinder væk fra universitetet – er der barrierer?
- Hvis universitetet har en tendens til at favorisere mandlige kompetencer, risikerer man at kvinderne søger andre steder hen
- Mandlige og kvindelige undervisere kan anvende forskellige indlæringsmetoder
- Kvindelige studerende har brug for at spejle sig i kvindelige undervisere
- Nogle studerende kan bedre forstå mandlige end kvindelige undervisere, og andre studerende har
det omvendt
- Formuleringen af selve stillingsopslaget, hvor der traditionelt er flest mandlige undersøgere, kunne
evt. også indeholde andre værdier, f.eks. at det nævnes, at man er en del af et forskningsmiljø eller
en gruppe
- Evt. deltidsforskerstillinger
- Mentorordninger
- Samtaler med yngre forskere
- Evt. fokus på hvordan universitet får kvinder til at blive adjunkter i stedet for at fokusere på, hvordan vi får kvinder til at blive institutledere/professorer.

3. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Niels
Referatet fra møde afholdt den 11. november 2015 blev godkendt.
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4. Opfølgning fra sidste møde v. Niels
Niels orienterede om, at SDU’s bestyrelse på et bestyrelsesmøde den 4. april har besluttet, at alle byggeprojekter indtil videre er indstillet. På et kommende bestyrelsesmøde besluttes, hvilke byggeprojekter der
herefter skal igangsættes.
Tommy orienterede om, at han som campusleder har deltaget i et møde med fællesområdet for nylig. På
mødet kom det op, at de eksisterende bygninger på Niels Bohrs Vej 9 og 10 trænger til vedligeholdelse, og
at der nu vil blive igangsat vedligeholdelse.
Den 11. maj besøger rektor og prorektor Esbjergs borgmester, hvor byggeplanerne på UC Syds grund bl.a.
vil blive drøftet.

5. Status for uddannelser under instituttet v. Niels
Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet afholdt den 4. april, at man lukker 2 uddannelser, som involverer
instituttet: Bacheloren for Miljø og Ressource Management samt HA, Sport og Event Management i Slagelse. Sidste optag bliver i 2016. Derudover lukker profilen for HA, VIP samt profilen Law, Power and Social
Justice på MSc Cultural Sociology med sidste optag i 2016. Uddannelserne og profilerne lukker på grund af
besparelser.
Kandidatuddannelserne i Esbjerg bevares ellers intakte. I Sønderborg og Slagelse lukkes alle kandidatuddannelser på samfundsvidenskab.
Særlige initiativer vil modtage støtte fra fakultetet, og Instituttet vil bl.a. få støtte til at udvikle forskning og
uddannelse inden for energiområdet.
De såkaldte Campusbymidler bortfalder i 2019. Her fik Campus Esbjerg 4 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. gik til
IME. Dette bliver en udfordring i 2019, men i juni meldes ud om bestyrelsens tilvalg.

6. Fakultetets strategi 2015-2020 v. Niels
Fakultets strategi, som har de fire fokusområder: Uddannelse, forskning, vidensudveksling og struktur, har
været igangsat med udgangspunkt i en en bottom-up proces. I januar blev der afholdt et institutseminar på
IME. Herefter indsendte IME i marts måned forslag til fakultetet til 5 indsatsområder:
- Reduktion af frafald
- Arbejde med alumne
- Efteruddannelse på Sport og Event
- Efteruddannelse inden for Integration
- Etablering af et Energicenter.
Fremover skal instituttet arbejde på at få udviklet nye indsatsområder, herunder deltidsuddannelser og
eksterne forskningsmidler. Samtidig skal der stadig være fokus på kvalitet og relevans.
Fakultet forventes at have en samlet strategiplan klar inden sommerferien.
7. Arbejds- og studiemiljø v. Niels for medarbejderne og Lars for studerende
Resultaterne fra APV’en tages op som et selvstændigt punkt på institutrådsmødet i maj.
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8. Eventuelt
Tommy orienterede om, at campusrådet er kommet godt i gang. Der vil blive større koordinering mellem
campusleder og campuskoordinator. Første opgave bliver at arbejde med kommunikation, herunder
hjemmesiden for Campus Esbjerg.
På fællesområdet er der også meldt besparelser ud. På IT-området lukkes der ned for optagelse af elever.
Dette giver umiddelbart problemer for vores digitale eksaminer. Dan foreslog, at IT i stedet for at servicere
den enkelte elev med vejledning omkring upload af digitale eksaminer, lavede ”masseforelæsninger”.
Tommy bringer forslaget videre i systemet.
Der vil blive opsat SDU-skilte ud mod Stormgade.

Lukkede punkter
Ingen.
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