Referat fra Institutrådsmøde
Den 14. februar 2017 kl. 12.30 – 14.00
Mødelokale 2, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg
Til stede:

Niels Vestergaard, Maarten Punt, Yingkui Yang, Jens Fyhn Lykke Sørensen,
Judith Parus (referent), Stephan Hovgaard Jensen, Martin Kallestrup

Fraværende med afbud

Klaus Levinsen, Lise Abrahamsen, Katrine Koch Kristensen, Irene Nygaard

Åbne punkter
1. Godkendelse af dagsorden v. Niels
Deltagerne præsenterede sig selv.
Niels introducerede opgaverne for Institutrådet, og understregede, at institutrådet er et formelt organ.
2. Valg af næstformand blandt forskerne jf. forretningsordenen v. Niels
Niels gennemgik kort formål med forretningsordenen, og gjorde opmærksom på, at forretningsordenen
skal opdateres med det korrekte institutnavn.
Forretningsordenen blev godkendt.
Jens Fyhn afklarer med Klaus Levinsen om hvem af dem der ønsker at være næstformand. Jens vender
tilbage til Niels. Det er efterfølgende meddelt at Jens Fyhn er næstformand.
3. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Niels
Godkendt.
4. Byggeproces v. Niels
Niels orienterede, om at byggeprocessen er gået i gang igen. SDU Campus Esbjerg skal flytte ud til UC
Syd på Degnevej i en nybygning. Det er planen, at vi skal benytte UC Syds store auditorier, vi forventer
at vores eget største lokale bliver bygget til 90 studerende. Dette lokale skal rumme undervisning, ph.d.
forsvar, tiltrædelsesforelæsninger mm.
Stephan spurgte ind til begrundelsen for at flytte campus, hvortil Niels svarede, at den primære årsag
var studentermiljøet, kantine forhold m.m.
Stephan spurgte ind til studieboliger, da flere studerende har peget på, at der ingen/meget få
studieboliger er i området omkring Degnevej. Kommunen bygger primært nyt inde i centrum af byen,
og der er et godt samarbejde med Esbjerg Kommune på området. Kommunen oplever, at de
studerende gerne vil bo tæt på centrum.
Iver påpegede, at det havde været svært at få etableret et mere formelt samarbejde med bl.a. Ålborg
Universitet om forbedrede studie- og studenterforhold, da studenterfaciliteterne ikke var optimale på
Niels Bohrs Vej.
Stephan spurgte om det var en målsætning, at universitet skulle vokse sig større. Niels Vestergaard
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sagde, at det nok var svært med dimensioneringen på bacheloruddannelserne, men det var muligt på
kandidatuddannelsen samt på de åbne uddannelser f.eks. HD. Hvis SDU Esbjerg skal være større kræves
der nye uddannelser. Det er meget vigtigt for instituttet som minimum at kunne fastholde antallet af
studerende.
5. Studienævn v. Niels
Niels orienterede om den nye studienævnsstruktur, som er gældende fra 1.1. 2017. Det er endvidere
besluttet, at alle medarbejdere der arbejder med studieadministration og studienævnsarbejde skal
samles i enhed under Servicecentret. Medarbejderne på SEBE vil fortsat være fysisk placeret i Esbjerg.
Stephan, som sidder i det erhvervsøkonomiske studienævn, oplyste, at studienævnsarbejdet var blevet
genstartet og ikke tog udgangspunkt i hvad man plejede.
Niels opfordrede til at kontakte ham, hvis de studerende oplevede uhensigtsmæssigheder omkring den
nye struktur. Det er vigtigt med input. De studerende og ansatte i Esbjerg skal fortsat opleve, at de har
hjælp og støtte i studienævnsarbejdet.
6. Instituttets strategi v. Niels
Niels foreslog, at der på de kommende møder drøfter enkeltelementer i strategien, så de konkrete
målsætninger og handlinger bliver mere indgående drøftet. Næste gang drøftes uddannelsesafsnittet.
Niels vil også give en status på området. Der var enighed omkring dette.
7. Strategiske indsatser v. Niels
Niels beskrev, at man på Fakultetet havde udviklet en strategi og en model for strategiarbejde. De
enkelte institutter (også på tværs af institutterne) i den model byder ind med indsatser til at nå de
strategiske målsætninger. I 2016 fik Esbjerg midler til:
- Energy Center, midler til ansættelse af en professor
- Godkendelse af HA Energi management, som igangsættes september 2017.
- Certificeret kort Program i ”Flygtninge og integration”. Der er 3 moduler på hver 5 ECTS som er
meritgivende til en master
- Certificeret kort program indenfor sport og event er under udvikling.
Endvidere arbejder vi med et projekt omkring reduktion af frafald på studierne. Det er studie og
uddannelsesleder Lars Ravn Jonsen, som arbejder med dette. Frafaldet er pt. for stort. Formålet er at få
systematiseret de forskellige tiltag, så vi kan opnå en bedre viden om hvad der virker/ikke-virker.
Martin foreslog, at man fremmede fællesskabet meget mere. Stephan supplerede med at sige, at nogle
studerende syntes det var for teoretisk. Han foreslog at involvere virksomhederne noget mere. Flere af
de studerende efterlyste relevante studiejobs for Soccult’erne. Martin foreslog at man etablerede en
pool af virksomheder der ville stille sig til rådighed for semesterprojekterne.
Derudover er der startet et projekt omkring alumne-arbejdet, for at styrke samarbejdet med
kandidater fra SDU. .
Endelig er der netop startet et projekt rettet mod gymnasierne for at vise dem at SDU er et attraktiv
studiested. Målet er at få flere til at vælge SDU som studiested. Der er ansat en projektmedarbejder i
en 3-årig stilling til at sætte fokus på det.
Ledergruppen har netop igangsat arbejdet med at udvikle nye forslag til strategiske indsatser for 2017.
Hovedvægten vil lægge på forskning men der er også plads til andre typer af initiativer.
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8. Eventuelt
Niels foreslog følgende punkter til de næste møder i institutrådet:
Instituttets strategi: uddannelsesafsnittet
Studentermiljø – arbejdsmiljø
Kommunikation – synliggørelse fra sidste institutrådsmøde – hvad er status, hvad er i gang
Stephan foreslog, at man fik en cykelpumpe og et sted at stå med sin cykel.

Lukkede punkter
Ingen.

Side 3 af 3

