Referat fra Institutrådsmøde
Den 26. september 2017 kl. 12.00-14.00
Mødelokale 4, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg
Til stede:

Niels Vestergaard, Jens Fyhn Lykke Sørensen, Martin Kallestrup, Ulla H.
Oehlenschläger (ref.), Irene Nygaard, Iver Poulsen deltog i den første ½ time

Fraværende med afbud:

Maarten Punt, Klaus Levinsen, Stephan Hovgaard Jensen, Yingkui Yang, Judith
Parus, Katrine Koch Kristensen

Åbne punkter
1. Godkendelse af dagsorden v. Niels
Godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Niels
Godkendt uden bemærkninger.
3. Studiemiljøundersøgelsen v. Niels – se bilag
Niels gennemgik det udsendte materiale. Vi er gået lidt tilbage fra 6,75 til 6,53 på den generelle
vurdering af Studieaktivitet/Studieengagement. Vedrørende trivsel er det især tilflyttere der føler
ensomhed. På UC Syd har de samme problem, de har derfor et arrangement en gang om ugen med bl.a.
brætspil – alle kan deltage. Skal ikke være alkoholiske arrangementer og ikke så meget sport, derfor er
brætspil noget der har vundet ind. Martin vil give ideen videre til aktivitetsudvalget. ’Show up get hot’ er
et tiltag på Aalborg Universitet, hvor multibanen bruges. Martin fortalte, at et andet problem for
studerende er, at valgfag kan tage lang tid at få godkendt. Det tager lang tid at få noget igennem
studienævn. Martin vidste ikke, om det tager længere tid under det nye studienævn end det gamle. Lise
og Bente burde kunne hjælpe med svar.
Det blev endvidere besluttet, at der skal skrives til Bjarne Kay/Brugerudvalget om forbedring af
faciliteter, så der kan rettes op på de fysiske forhold, så de studerende har lyst til at blive på SDU til
socialt samvær. De bruger ikke grupperum, men kører hjem til hinanden – det er mere hyggeligt. Vi
følger op på studiemiljøundersøgelsen.
4. Status på arbejdet med den pædagogiske strategi v. Niels
SAMF har vedtaget en pædagogisk strategi – man vil gerne uddanne studerende, så de også har bredere
faglige kompetencer. Den traditionelle undervisning skal der ændres lidt på med tiltag, der gør det mere
spændende. Det bliver i samarbejde med de studerende – de skal involveres mere så de pædagogiske
tiltag bliver bedre. Det bliver en kombination af det gamle og bygges videre med nyt. SEBE er lige gået i
gang med arbejdet. Emnet tages op løbende på møderne.
5. Alumne – arbejdet v. Niels
Fakultetet har sat penge af til Alumne. Skal starte allerede når man er studerende. Vi skal holde kontakt
med studerende, der er blevet færdig på SDU i Esbjerg. De skal inddrages, så vi kan få et SDU netværk.
Der skal laves udvalg for campus Esbjerg – SUND synes det er en god idé, og vil gerne være med
sammen med os. Der er allerede holdt arrangementer. Lars og Judith arbejder på det. Alumne er en
vigtig del ved akkreditering.
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6. Byggeri v. Judith
Det er nu meldt ud, at vi skal flytte i slutningen af 2019. Det er vigtigt, vi bl.a. får nogle gode
undervisningslokaler og områder udenom som de studerende har efterlyst. Mindre grupper nedsættes
vedrørende byggeri – på SEBE vil det være Lars, Klaus og Judith der skal deltage. Der skal også gerne
være studerende med.
7. Særlige aktiviteter på første år – HA og Sociologi Bachelor v. Niels
På frafald ligger vi i den dårlige ende, det skal der rettes op. Nye regler for optag kan gøre, at frafaldet
bliver mindre. Vi skal sørge for, at få flere af dem der kommer ind til at blive. Der skal laves flere
aktiviteter, så det kan undgås. På sociologi hjalp dette tiltag i forhold til året før. Der arrangeres allerede
nu foredrag/seminarer. Lars Ravn-Jonsen er ansvarlig.
8. Nyheder fra Universitetet, Fakultetet og Instituttet v. Niels
Optag status quo med hensyn til optag – vi kunne godt bruge lidt flere kandidatstuderende, det arbejdes
der på. Magnus Söderberg er ansat fra 1/9 på Energicenteret. Der afholdes tiltrædelsesforelæsning og
åbning af Energicentret 23/11 2017.
9. Eventuelt og gensidig orientering
Intet at bemærke.

Lukkede punkter
Ingen.
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