Referat af Institutrådsmøde for IME
Den 8. september 2015 kl. 12.00-13.20
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. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Niels
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
3. Gensidigt orienteringspunkt
3a. Studiestart
Studiestartsprøven er bestået af 61 studerende på HA, 17 på Miljø og Ressource Management og 70 på
Sociologi og Kulturanalyse. Studiestartsprøven er en ikke faglig prøve.
3b. Boghandlen
Factum Books, som er et privat firma, lukker på deres fysiske adresse på Aalborg Universitet i Esbjerg. De
studerende kan fortsat opnå 10 % rabat hos SDU’s boghandel i Odense. Boghandlen sender til biblioteket i
Esbjerg, hvor de studerende kan afhente de bestilte bøger. Der er mulighed for at få bøgerne byttet ved
boghandlen i Odense.
Lars skal til fællesmøde den 9. september om lukning af boghandlen Factum Books. De studerende i
Institutrådet har været godt tilfredse med Factum Books, men de studerende køber dog ofte bøgerne på
nettet.
3c. Øvrigt
På kandidatstudierne er der på Cand.merc. optaget 20 på Sportslinjen og 15 på Marketing and Innovation
linjen. På Cultural Sociology er der optaget 35 studerende, mens der på ERM er optaget 15 studerende.
Der har været udfordringer med at administrere kandidatoptaget på SDU. De udenlandske studerende, som
har ansøgningsfrist den 1. april, har først fået behandlet deres ansøgninger i juni, hvilket har betydet, at en
del har valgt et andet studie.
Området omkring foyeren på Niels Bohrs Vej 9 er blevet shinet op med ny kaffeautomat, nye borde og stole
mv. Dette har givet mere liv i huset, og området er blevet positivt modtaget både blandt ansatte og studerende.
Byggeprocessen er igangværende, og vi regner stadig med indflytning i vinteren 2017/18. Der forventes et
samarbejde med UC Syd omkring kantine og bibliotek, mens evt. mulighed for fælles auditorium eller
undervisningslokaler er uafklaret.
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4. Arbejds- og studiemiljø v. Niels for medarbejderne og Lars for studerende
Niels orienterede om, at SDU gennemfører en arbejdsmiljøvurdering i oktober/november. I den forbindelse
har Knud Sinding og Niels udarbejdet tillægsspørgsmål til APV’en til instituttets medarbejdere.
Lars informerede om, at studiemiljøundersøgelsen netop er udgivet. I marts måned gennemførte SDU den
tilbagevendende undersøgelse om studiemiljøet for femte gang. De fysiske, æstetiske og virtuelle forhold
samt de psykiske og sociale rammer er blevet undersøgt. Knap halvdelen af de studerende har besvaret
spørgeskemaet. Undersøgelsen er positiv. Esbjerg skiller sig generelt ikke ud i forhold til de andre campusser. Kolding og Sønderborg skiller sig positivt ud i forhold til de fysiske rammer. Esbjerg lidt mere negativt
hvad angår de fysiske rammer. Slagelse skiller sig negativt ud hvad angår udearealer. 80 % af de studerende
giver udtryk for, at de bruger 30 timer om ugen på studiet inkl. undervisning.
Dan bemærkede, at på HA bruger de studerende mellem 25-35, måske 40 timer, så 30 timer passer meget
godt.
Bianca erklærede, at de studerende på sociologi ikke helt kunne genkende sig selv i studiemiljøundersøgelsen. De sociologistuderende fandt, at der mangler muligheder for mere fællesskab. MRM og Sociologi
bruger grupperummene meget, Erhvervsøkonomi ikke ret meget.
Niels foreslog, at man eventuelt kunne forestille sig et lokale for hvert studie, som er tilpasset det enkelte
studie. Dette ønske kunne rejses i brugerudvalget, hvor studiemiljøundersøgelsen også kunne tages op.
Kathrine fremførte, at lokale 129 er et rigtigt dårligt lokale. Bl.a. larmer projektoren. Lars går videre med
problemet til Bjarne Kay.
Bianca sidder i brugerudvalget. Hvis der er relevante oplysninger fra brugerudvalgsmødet, tager Bianca
disse punkter med på næste institutrådsmøde.
5. Tema: Oplæg fra eksterne foredragsholdere i undervisningen v. Niels
Niels udtalte, at instituttet støtter, at der anvendes eksterne foredragsholdere i undervisningen. I nogle fag
er det indarbejdet, at man bruger eksterne gæsteforelæsere. I andre fag inddrages virksomheder, f.eks. i
Toves fag. I enkelte fag tages der på virksomhedsbesøg. I visse fag er der temauger, hvor der i et par dage
er gæsteforelæsere i undervisningen. Herefter skriver de studerende en opgave. Hvis ikke de studerende
dukker op til gæsteforelæsningerne, kan man evt. gøre forelæsningen til en del af en opgave.
Visse fag egner sig ikke til eksterne gæsteforelæsere. Institutrådet og instituttet er generelt positiv over for
at inddrage eksterne foredragsholdere (fra en virksomhed/et andet universitet eller andre ressourcepersoner) i undervisningen. Dette stemmer også overens med fakultetets strategi, idet der skal være sammenhæng mellem forskning, uddannelse og det omgivende samfund.
De 3 studerende fandt, at det er et frisk indspark i undervisningen, så længe forelæsningen er relevant for
faget.
Tove nævnte, at for at imødegå at virksomhederne benytter lejligheden til at holde reklame for virksomheden/organisationen, skal foredragsholderne helst have et honorar. De skal også helst findes inden for en
radius af 50-100 km. Universitetet kan betale et symbolsk honorar. Underviserne kan imidlertid forsøge at
bytte ”et eksternt foredrag” med undervisere fra andre universiteter. Der kan altid udbetales kørselsgodtgørelse (offentlig transport på 2. klasse eller kilometergodtgørelse til den lave takst).
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Niels skriver til de tre studienævn og beder dem gøre sig overvejelser om, hvordan vi bruger gæsteforelæsere og virksomheder i undervisningen.
6. Fakultetets strategi 2015-2020, herunder status for studienævnene v. Niels
Den overordnede strategi er meldt ud for fakultetet og er i færd med at blive implementeret. De ca. 30
forskningsmiljøer er blevet gennemgået. Der er kigget på de svage miljøer og på parallelle miljøer. Eventuelt sammenlægges nogle forskningsmiljøer på tværs af campus, og andre kan blive nedlagt. Der forbliver 3
forskningsgrupper i Esbjerg, men vi skal øge samarbejdet med andre miljøer uden for campus.
På uddannelsessiden skal der nedsættes en uddannelseskomite. Der skal dannes en portefølje af uddannelser, som er i overensstemmelse med, hvad de studerende og samfundet efterspørger og skal indeholde
såvel en faglig som geografisk dimension. Denne proces igangsættes i løbet af efteråret.
Formentlig vil der ske ændringer i de tre studienævn på instituttet. Vi vil fortsat arbejde på at have 3
studienævn, da de tre fagmiljøer er meget forskellige. Men det er ikke afgjort, om der skal være 1 eller 3
studieledere. Mod sammenlægning af studienævnene taler, at det kan knibe at motivere de studerende til
at have faglige ambitioner uden for deres eget fagmiljø. Det kan måske komme på tale at samle de erhvervsøkonomiske studienævn på tværs af campus. Dette har man dog forsøgt tidligere, hvilket ikke
fungerede.
Det er generelt holdningen blandt de 3 studieledere og Niels, at det er vigtigt med 3 studienævn, men ikke
nødvendigvis 3 studieledere. Alternativet til 3 studienævn kan være 3 uddannelsesudvalg.
3. Eventuelt
Forslag til temaer: Maria Gertsen har opsagt sin stilling, en ny virksomhedskonsulent forventes ansat snart.
Punktet fra sidste møde om øget virksomhedssamarbejde kan i så fald tages op som et tema på næste
institutrådsmøde.
Lukkede punkter
Ingen.
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