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Referat af Institutrådsmøde for IME  

den 27. maj 2014 kl. 12.00-13.30 

Lokale 2, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg 
 
Til stede: Eva Roth (ER), Tove Brink (TB), Arne Feddersen (AF), Lars Ravn-Jonsen (LRJ), Lise Abrahamsen 
(LAB), Güney Akdogan (GA), Ulla H. Oehlenschläger (UHO), Anders Leander Haahr Vaben (ALHV), Martin 
Lindhardt (ML), Mathias Laurits Mathiasen (MLM), Tommy Søndergaard Poulsen (TSP), Bente Nielsen (BN) 
(referent) 
 
Fraværende: Ingen 
 
Åbne punkter 
 
1. Godkendte nye medlemmer af institutrådet 
Rektor har den 9. april 2014 godkendt, at Martin Lindhardt udpeges som repræsentant for de videnskabeli-
ge medarbejdere i Institutrådet, og den 23. april 2014 udpeget Ander Leander Haahr Vaben som repræsen-
tant for de studerende i Institutrådet. Begge er indtrådt i institutrådet indtil nyvalg finder sted.  
Güney meddelte, at det var sidste gang han kunne deltage, da han skal på udlandsophold.  
 
 
2. Godkendelse af dagsorden v. Eva 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
3. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Eva  
Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
 
4. Arbejds- og studiemiljø v. Tommy for medarbejderne og Lars for studerende 
LRJ meddelte, at der stadig ikke er adgang til badefaciliteter på trods af, at der gentagne gange er blevet 
gjort opmærksom på de manglende faciliteter. Det aftaltes, at LRJ kontakter Bjarne Kay og beder om, at 
badefaciliteterne er klar til studiestart.  
GA nævnte, at der er adgang til køkkenet, som bliver brugt flittigt af de studerende. Ligeledes er der adgang 
til bænke udenfor. Disse anvendes også til læsning og som hyggeområde.  
 
Arbejdsmiljøet for medarbejderne gennemgås under pkt. 9. 
 
 
5. Opfølgning fra sidste møde 
Det aftaltes, at på UHO’s kontor skal der være en kuvert med en liste over de pårørende til medarbejderne. 
Placeringen af kuverten skal meddeles på et institutmøde.  
Med hensyn til brugerudvalget vides det ikke, om der er fundet en studenterrepræsent for HA. LAB fore-
slog, at Anne Line anmodes om at informere studienævnene, såfremt der ikke er repræsentanter fra de 
studier, som hører under studienævnene.  BN kontakter Ane Line. 
 
ER er i færd med at udarbejde et 2-siders notat om ressourceforbruget for instituttets uddannelser. F.eks. 
er antallet af vejledningstimer større for uddannelserne under ”Studienævn for Sociologi og Kulturanalyse”. 
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Det viser sig, at med de stå-indtægter, som instituttet modtager, efter fradrag af bidrag til rektor og dekan, 
er uddannelserne ikke strengt økonomisk bæredygtige. Dette forhold skal diskuteres på et 2-dags seminar 
for lederforum. Herefter vil resultatet blive præsenteret for Institutrådet.  
 
 
6. Kvalitetsudvalgets rapport v. Eva 
Det forventes, at Ministeriets rapport udsendes medio juli og vil komme til at gælde for studerende med 
studiestart 2015. 
Det formodes, at bacheloruddannelsen ikke vil blive forlænget med 1 år fra 3 til 4 år.  
Det forventes med sikkerhed, at der vil ske en dimensionering. Dimensioneringen vil dog ikke influere på 
samfundsvidenskabs uddannelser.  
Det antages, at der sker en begrænsning i bachelorer, der får lov at fortsætte direkte med en kandidatud-
dannelse. Mere erhvervsorienterede kurser på bacheloruddannelserne vil således blive aktuelt.  
 
LRJ nævnte, at rapporten ligeledes nævner planer om, at der skal være minimum 30 studerende per hold 
og, hvis der er under 60 studerende pr. hold, skal den pågældende uddannelse kun tilbydes ét sted i landet.   
 
LRJ nævnte, at han havde oprettet en gruppe på LinkedIn på Miljø og Ressource management. De stude-
rende melder sig ind i gruppen på LinkedIn, og man kan herefter følge, hvor de ender efter færdiggjort stu-
die. LRJ vil komme med en tilbagemelding til Institutrådet af, om gruppen virker efter hensigten. 
 
 
7. Det internationale kontor og deres manglende betjening af Esbjerg v. Lars 
Fra og med december 2013 har der ikke været en afdeling af det internationale kontor i Esbjerg. LRJ har 
kontaktet Yulia Tinyakova omkring, hvor de studerende herefter skulle henvende sig for hjælp. Annette 
Schmidt har svaret tilbage i mail af 8. maj, at de studerende skal skrive en mail til outgoing.dk. LRJ har dog 
erfaring med, at de studerende oftest ikke får noget svar tilbage.  
 
Det aftaltes, at LRJ, LA og BN skriver et svar på Institutrådets vegne, hvor det præciseres, at de studerende 
ikke føler sig tilstrækkeligt serviceret. Studieledere og studienævnssekretærer får mange henvendelser fra 
de studerende. Det internationale kontor, som er opdateret med de seneste regler, bør stille ressourcer til 
rådighed, således at de studerende i Esbjerg igen kan blive stillet i centrum. ER vil ligeledes kontakte Britta 
Worm.  
 
 
8. Eventuelt 
Intet. 
 
 
Lukkede punkter 
 
9. APV v. Tommy 
 
 
20. juni 2014/ER/BNN 
 


