Referat af Institutrådsmøde for IME
Den 7. april 2015 kl. 12.00-13.30
Lokale 2, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg
Til stede: Niels Vestergaard (NV), Tove Brink (TB), Arne Feddersen (AF), Lars Ravn-Jonsen (LRJ), Tommy
Søndergaard Poulsen (TSP), Lise Abrahamsen (LA), Martin Lindhardt (ML) Ulla H. Oehlenschläger (UHO),
Bianca Bonne Nielsen (BBN); Kathrine Roaldsdatter Fink (KRF), Jan Mølgaard Roager (JMR), Bente Nielsen
(BN) (referent)
Åbne punkter
1. Godkendelse af dagsorden v. Niels
Dagsordenen blev godkendt.
2. Indstilling af nye medlemmer til institutrådet for valggruppe III v. Niels
Det indstilles, at Bianca Bonne Nielsen, Kathrine Roaldsdatter Fink og Jan Mølgaard Roager vælges som
medlemmer af valggruppe III. BN sender en anmodning på de studerendes vegne til rektor via dekanen om,
at de tre studerende vælges til Institutrådet, idet der ikke er opstillet studerende ved valget til Institutrådet
i november 2014.
3. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Niels
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
4. Arbejds- og studiemiljø v. Niels for medarbejderne og Lars for studerende
NV meddelte, at der ikke er yderligere punkter at tage op i forbindelse med arbejdsmiljøet på Instituttet.
LRJ har kontaktet brugerudvalget for at bede udvalget om at tage initiativ til at arrangere foredrag og øvrige
arrangementer, men brugerudvalget tager sig kun af de fysiske rammer for de studerende.
BBN, KRF og JMR kunne meddele, at der mangler stikkontakter i en del lokaler, primært i lokalerne på Niels
Bohrs Vej nr. 10, og specielt i lokale 113. Overheadprojektoren i loftet støjer voldsomt i lokale 118, og i
lokale 129 kan projektoren ikke vise farver. Institutrådet anmoder Bjarne Kay om at tage aktion på udbedring af disse forhold. LRJ beder brugerudvalget om en status for anskaffelse af udendørsmøbler for medarbejderne.
5. Opfølgning fra sidste møde v. Niels
Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorledes campus skal profileres. Når der er nyt herom, tages
Campusprofil op som et tema på et kommende institutrådsmøde.
Et andet tema til de kommende institutrådsmøder er det internationale område. NV vil i givet fald anmode
om talmateriale fra relevante personer. Herudover vil de studerende i Institutrådet blive spurgt, om der er
barrierer for valg af udlandsophold.
6. Studenterinvolvering på Campus Esbjerg v. Niels
Følgende punkter blev diskuteret:
a. Fremmøde i undervisningen
b. Opbakning fra de studerende ved arrangementer på Campus samt evt. behov for flere arrangementer
c. Virksomhedsinvolvering i undervisningen
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Ad punkt a) fremmøde i undervisningen
De studerende i Institutrådet gav udtryk for, at fremmødet ikke var stort, når undervisningen ligger efter kl.
15, og hvis der er mellemtimer. Især hvis mellemtimerne kun bliver efterfulgt af enkelttimer er fremmødet
lavt. De studerende gjorde opmærksom på, at der også eksisterer en universitetskultur for, at der ikke er
mødepligt i modsætning til f.eks. gymnasiet.
NV kommenterede, at instituttet gerne vil bruge sine ressourcer mest effektivt til gavn for den forskningsbaserede undervisning.
Ad punkt b) Opbakning fra de studerende ved arrangementer på Campus samt evt. behov for flere arrangementer
De studerende konkluderede, at hvis en underviser opfordrer til deltagelse i et arrangement, evt. igennem
de faglige vejledere via Facebook, vil flere studerende dukke op til arrangementer, idet underviseren bedst
kan se formålet med arrangementet for den studerende.
Det blev diskuteret, om der var behov for flere sociale aktiviteter for de studerende. For øjeblikket er der
Vestkystløbet, hvor der arrangeres løb en gang om ugen. Ligeledes er der torsdagsbaren, som er en succes.
Den 8. maj er der De Studerendes Dag, som er en undervisningsfri dag. Der er midler til rådighed, og forslag
til aktiviteter på dagen skal sendes til campussekretæren.
På Erhvervsøkonomi arrangeres der ikke mange sociale aktiviteter, da der ikke er så stort et behov herfor.
De studerende er primært bosiddende i Esbjerg, og har et netværk omkring sig i forvejen.
På Miljø og Ressource Management finder der flere sociale arrangementer sted, bl.a. et årligt social arrangement på tværs af semestre, som fungerer rigtig godt, og der arrangeres også udenlandske studieture.
På Sociologi kommer de studerende fra flere forskellige steder i regionen, enkelte også fra Sjælland. En del
bosætter sig herefter i Esbjerg. Disse studerende har generelt behov for flere sociale aktiviteter.
NV foreslog, at de studerende på Sociologi kunne overveje at etablere en forening med en bestyrelse. Foreningen for Sociologi kunne f.eks. stå for at arrangere udflugter, andre sociale arrangementer og foredrag.
Ad pkt. c) Virksomhedsinvolvering i undervisningen
TB har i sit fag ” “Strategy and Competition” haft besøg af virksomhederne: EfB, Naturmælk, SE Big Blue og Air
Tech i undervisningen, hvilket efterfølgende har betydet meget aktive studerende i undervisningen.
7. Strategiproces på fakultetet v. Niels
Panelmøderne med informationsudveksling er nu afsluttet, og der koncentreres herefter om strategiprocessen. Fremadrettet skal der tages stilling til, hvilken undervisningsportefølje der skal udbydes om 5-10 år,
og hvilke forskningsgrupper der skal understøtte undervisningen.
8. Eventuelt
Intet.
Lukkede punkter
Ingen.
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