Referat af Institutrådsmøde for IME
Den 7. oktober 2016 kl. 10-11.30
Mødelokale 2, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg
Til stede: Niels Vestergaard, Arne Feddersen, Lars Ravn-Jonsen, Tommy Søndergaard Poulsen, Lise Abrahamsen, Ulla H. Oehlenschläger (referent), Dan Mølgaard Roager, Tove Brink, Kathrine Roaldsdatter Fink,
Martin Lindhardt
Fraværende med afbud: Bente Nielsen
Fraværende uden afbud: Bianca Bonne Nielsen

Åbne punkter
1. Godkendelse af dagsorden v. Niels
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Niels (bilag vedlagt)
Referatet blev godkendt.
Dekanen (Nikolaj Malchow-Møller) har overtaget lederstillingen fra Jens Ringsmose vedr.
ligestillingsudvalget. Martin Lindhardt er med i udvalget fra IME. Skal være et punkt på dagsordenen til
institutrådsmøde i foråret 2017. Rådet skal have holdt møde først, så der er input at give videre af.
3. Strategiske indsatsområder på instituttet og Campus Esbjerg, herunder opfølgning fra sidste møde v.
Niels og Tommy
Niels redegjorde for strategi- processen på Fakultetet. Første runde af strategiske indsatser var i foråret
2016, hvor resultatet blev at instituttet er med i 4 indsatser. Center for energi management – et
professorat er slået op, ansættelse forventes primo 2017. Master i flygtninge og integration, hvor der
startes med 3 fag i 2017, dette skulle gerne ende med en masteruddannelse. MBA indenfor Event og sport
management, hvor opstart af 3 kurser forventes efteråret 2017.
Den 4. indsats er omkring frafald. Ministeriet kræver, at der kommer mere fokus på optag, har der ikke
været så meget før. Derfor skal der laves undersøgelser, hvordan man kan mindske frafald. Dette arbejde er
i gang. Der sammensættes en fokusgruppe, og dette arbejde skal ende ud med et katalog. Der ses på, hvad
der sker på andre universiteter mht. frafald. Der laves 2 pilotprojekter, et indenfor sociologi og det andet
indenfor ha jur. om, hvad man kan gøre. Man tæller fra oktober til oktober det første år, hvor der er størst
frafald. Erhvervsøkonomi er OBS på, om de kan spotte eventuelle frafald. Studerende mener, det største
frafald er, hvis man er kommet på det forkerte studie. De foreslog mere information inden studiestart, så
de kommende studerende ved, hvad det er man skal igennem – mener ikke frafaldet har noget med
karakterer at gøre. Det er måske også opfattelsen, at andre steder er bedre end her – kan være fordi vi er
et lille universitet imod et populært universitet – vi skal derfor præstere bedre, de sælger sig selv på at
være større i forhold til os som er mindre. Det er vigtigt at få optaget de rigtige studerende fra start – kvote
2 studerende har en bedre gennemførelse end kvote 1.
Instituttet er med i to nye indsatser der er indmeldt i efteråret 2016. Alumne nyt tiltag – vi er med i et
forslag om at udbygge sammen med fakultetet. Mange aktiviteter vil foregå på vores institut – vil køre de
næste par år. Det andet nye indsats er Markedsføring i det syd og sønderjyske område, som skal øges, det
samme gælder for samarbejdet med gymnasierne, hvor SDU tættere på. Vi har fået midler sammen med
Kolding til at samarbejde over de næste år.
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Tommy redegjorde for at der i byerne er udpeget en Campusdekan – på campus Esbjerg er det Ole Skøtt fra
Det Sundhedsvidenskabelige fakultet. På Campusrådsmøde, der lige har været afholdt, ønskede Ole Skøtt
flere ansatte og studerende med i campusrådet. Brugerudvalget og andre grupper/råd skal bl.a. i
campusrådet. Ole Skøtt vil forsøge at få mere samling på campus. Dem der pt. sidder i rådet er udpejet fra
andre udvalg. IME er repræsenteret ved Niels, Tommy, Arne og Martin Lindhardt. Ole Skøtt slog fast, at der
skal bygges ved UC Syd og vi skal flytte i 2018.
4. Strategi for instituttet v. Niels (bilag vedlagt)
IME/ledergruppen har lavet en strategi, der er i stor udstrækning baseret på outputtet fra institutseminaret
i januar 2016. Startegien er relativ konkret med nogle mål og tilhørende handlinger. Processen har kørt ½ år
nu, og fortsætter resten af efteråret med endelig at færdiggøre strategien. Strategien skal løbende
revideres, da tingene udføres undervejs. F.eks. skifter instituttet navn pr. 1/1 2017 til Institut for Sociologi,
Miljø- og Erhvervsøkonomi. Der vil være opfølgning i forskningsgrupperne, om de når deres mål.
5. Arbejds- og studiemiljø v. Niels for medarbejderne og Lars for studerende, herunder status på
”stressundersøgelsen på Instituttet”
I efteråret 2015 blev der foretaget en APV på instituttet. Alle medarbejderne føler en eller anden form for
stress. Den største usikkerhed var sandsynligvis, om campus Esbjerg stadig består, hvilket nu er blevet
bekræftet fra flere side, at det gør den, derfor skulle den største usikkerhed være væk nu. Oliver og Knud
gennemfører en miniundersøgelse blandt de yngre medarbejdere og ikke fastansatte, for at se om der er
nogle ting særlige problemer der. Både forskningsgrupperne og Tap-gruppen har drøftet problemstillingen
Emnet vil indgå i MUS-samtalerne.
Lars havde ikke noget at bemærke, han tjekker op på, om punktet om studiemiljø vedr. de studerende skal
med hver gang. Lars giver Bente besked.
6. Ny studienævnsstruktur v. Lars
Dekanen har besluttet at reducere antallet af studienævn fra 14 til 5. Sociologi er sammen med
Statskundskab, Journalistik og Europæiske Studier. Miljø og Ressource Management er sammen med
Økonomi, Matematik-Økonomi, og MMA. Erhvervsøkonomi bliver til et stort studienævn. Det træder i kraft
1/1 2017. Det er vigtigt, at der bliver opstillet ansatte/studerende til de nye studienævn. Lars og Tommy
sørger for at få budskabet meldt ud. Tommy snakker med de studerende indenfor Erhvervsøkonomi, så de
få lavet en opstillingsliste. De fagligvejledere i studienævnene har fået besked på, at formidle videre, det er
vigtigt der bliver opstillet studerende til studienævnene. Det vil være en god idé, hvis de får indkaldt til et
møde.
7. Valg til Institutrådet i november v. Tommy
Der skal være valg til bl.a. institutrådet. De studerende sidder i 2 år og VIP + TAP i 4 år. Der skal vælges 5 VIP
og 3 TAP – sidste gang var der fredsvalg. Tommy spørger rundt på instituttet samt laver lister og sender
over. De studerende, der sidder i rådet, blev opfordret til at lave en liste med studenterrepræsentanter ved
evt. at kontakte de faglige vejledere og få hjælp fra dem til at finde medlemmer. Listerne skal afleveres
inden 7/11.
8. Eventuelt
Ane Line sendte mail ud d. 6/10, at de studerende fra 30. september får adgang 24/7 til alle fællesområder,
herunder institutgange og glasgange – ingen i rådet kendte noget til denne beslutning – ingen på IME er
åbenbart blevet spurgt. Kan godt give nogle udfordringer, hvilke døre på instituttet der skal låses. Niels
skriver til Bjarne Kay om det.
Lukkede punkter
Ingen.
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