Referat af Institutrådsmøde for IME
den 19. marts 2013 kl. 12.30-14.00,
Lokale 1A, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg

Til stede: Eva Roth (ER), Tove Brink (TB), Arne Feddersen (AF), Tommy Søndergaard Poulsen (TSP), Lars
Ravn-Jonsen (LRJ), Carsten Kronborg Bak (CKB), Ulla H. Oehlenschläger (UHO), Güney Akdogan (GA),
Mathias Laurits Mathiasen (MLM), Bente Nielsen (BN) (referent)
Fraværende: Lise Abrahamsen, Chris Bay
1. Velkomst
ER bød velkommen til de fremmødte og konstaterede, at mødet var lovligt varslet og institutrådet beslutningsdygtigt. ER præsenterede institutrådets opgaver. Institutrådet har en rådgivende funktion og en høringsfunktion. Herefter fulgte en præsentationsrunde.
Følgende punkter til næste møde den 7. maj 2013 blev foreslået:
Åbne punkter:
- Mulighed for ændring af institutnavn.
- En studerende præsenterer ”de studerende i centrum”.
Lukkede punkter:
- Økonomi og organisering.
- Personaleforhold generelt og rekruttering
Alle dokumenter er offentligt tilgængelige i forbindelse med åbne punkter på dagsordenen. Ved
lukkede punkter er papirerne ikke offentligt tilgængelige, og de holdes fortrolige i institutrådet.
Snævre ledelsesbeslutninger samt individuelle sager behandles ikke i institutrådet. I henhold
til SDU’s vedtægter, paragraf § 35, er institutlederen født medlem og formand for institutrådet.
Som næstformand blandt instituttets anerkendte forskere blev Lars Ravn-Johnsen valgt.
2. Forslag til forretningsorden
Standard forretningsordenen blev gennemgået og udarbejdet på basis af SDU vedtægternes
paragraf 34 og 35, og herefter godkendt på mødet. Se den vedhæftede godkendte forretningsorden for IME institutråd.
3. Udkast til Strategiplan for IME – høring
ER fortalte om baggrunden for strategipapiret. I forbindelse med overvejelser om samlokalisering med UC Syd er strategipapiret rykket 1-2 år frem i tiden. Papiret har været til kommentering hos de fire forskningsledere, centerlederen for CLF, Villy Søgaard og Knud Sinding, samt
hos dekanen.
TB efterlyste en målgruppe for strategipapiret og var usikker på, om instituttet var enige om
målene. Ligeledes savnede hun et udgangspunkt for strategipapiret, dvs. hvor instituttet befandt sig i dag, ikke kun mht. uddannelser men også forskningsmæssigt, projektmæssigt mv.
Det blev foreslået at ændre strategipapirets navn til et visionspapir.
LRJ havde kommentarer til strukturen i papiret mht. mål for uddannelse, forskning og formidling, herunder geografi.
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Det blev diskuteret, hvorledes integrationen af instituttet samt sprog i undervisningen påvirkede udviklingen. Rekruttering af forskere er ofte ikke dansktalende, ligesom det gælder menige
af de kandidatstuderende. AF foreslog, at vi sørger for at bygge et IME personale op. Når vi
ansætter ph.d.’ere, skal vi sørge for sikre dem ansættelse i deres videre karriereforløb.
GA mente, at udvikling af en engelsksproget bachelor i erhvervsøkonomi ville tiltrække mange
studerende. Han fandt campus Esbjerg tiltrækkende, men ikke byen Esbjerg. CKB nævnte netbaseret undervisning, blended learning som en interessant mulighed. AF mente, at vi skulle
videreudvikle forskning på tværs af forskningsgrupperne. TB var enig, og at der var oplagte
muligheder inden for energi.
GA efterspurgte et mere synligt campus Esbjerg, f.eks. vores samarbejde med offshore virksomhederne. TB tilsluttede sig, at Kbh. og Århus er mest interessant for de unge, men at vi
sagtens kan tiltrække studerende til Esbjerg, hvis blot det vi tilbyder, er interessant nok. Vi
skal gøre opmærksom på energi, vindmøller og det internationale aspekt.
Instituttet har afholdt projektmøde med Sydenergi, hvor Sydenergi valgte 2 ud af 4 foreslåede
projekter.
Det aftaltes, at TR udarbejder en tostrenget proces for strategipapiret, og at LJR sender forslag
til struktur samt liste over udfordringer.
ER nævnte til slut, at alle i dette forum var velkommen til at sende skriftligt input til hende om
strategipapiret.
4.

Høring og diskussion af handlingsplan som opfølgning på APV v. Tommy Søndergaard Poulsen
Tages op på næste møde.
5. Eventuelt
Dagsordenerne og referaterne fra den åbne del af institutrådsmøderne vil være til rådighed på
instituttets hjemmeside.
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