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Referat fra Institutrådsmøde   

Den 11. september 2018 kl. 12-14 
Mødelokale E2, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg 

 
 
Til stede: Niels Vestergaard, Urs Steiner Brandt, Jens Fyhn Lykke Sørensen, Judith Parus 

(referent), Michael Trelle, Ulla H. Oehlenschläger, Nanna Bloch Lydiksen 
(barselsvikar for Irene Nygaard), Iver Poulsen, Stephan Hovgaard Jensen, Yingkui 
Yang,  

 
Fraværende med afbud 

 
Klaus Levinsen, Cecilie Christensen 
 

 
 
 
Åbne punkter 
 

0. Velkomst og introduktion til nye medlemmer.  
Niels introducerede til Institutrådets opgaver og formål. Deltagerne præsenterede sig selv. Rådet 
har fået 2 nye studenterrepræsentanter nemlig Michael Trelle og Cecilie Christensen, som er 3. 
semester sociologi-studerende. Velkommen til de nye studenterrepræsentanter.  

  
1. Godkendelse af dagsorden v. Niels 

Fremadrettet lægges møderne med start kl. XX15, således der bliver tid til at afslutte undervisning.  
 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Niels 
Intet.  
 

3.  Implementering af den pædagogiske strategi v. VILU Lars Ravn-Jonsen  
Det samfundsvidenskabelige Fakultet godkendte i 2017 en pædagogisk strategi med 2 
hovedområder: Akademisk dannelse, Forskningsbaseret undervisning, Samspil med omverdenen 
samt IT i undervisningen. (Se mere her: 
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/samfundsvidenskab/politik_og_strategi) 
 
På Instituttet har vi efterår 2017 lavet et statusnotat, hvori det viste sig at især sociologi var godt 
med omkring den forskningsbaserede undervisning mens der fortsat var udfordringer på andre 
områder. Vi har dog måttet erkende, at vi har tænkt for bredt i vores implementeringsplan og 
derfor bliver nødt til at se mere snævert på de enkelte områder.  
 
På HA har det været sværere, da der i høj grad er tale om fællesfag (fag der er ens på tværs af 
institutter/campusser), og det har ikke været muligt at finde enighed om fx at reducere antallet af 
fag med henblik på at få semesterprojekter. Iver Poulsen supplerede med at sige, at der er behov 
for en progression på HAstudiet og måske mere moderne studieformer. Vi holder fokus på især 
linjefagene, hvor vi i højere grad kan sætte vores eget præg. Hvordan kan vi inddrage fx 
energivirksomhederne.  
 
Endvidere er der stor fokus på employability, hvor vi her har et godt samarbejde med SDU Rio, 
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employability er også internship, jobsøgning, karrierevejledning o.lign.  
 
Kandidatuddannelserne er lidt anderledes, da de basale akademiske færdigheder forventes på 
plads. Der arbejdes med employability ift. introduktion til det danske arbejdsmarked mm.  
 
På institutniveau arbejdes der med læring og udvikling af dette bl.a. gennem 
universitetspædagogiske kurser, og på at motivere til at afprøve og ibrugtage nye 
uddannelsesformer. NV foreslog om vi kunne samle diverse inspirationsmaterialer et sted til fælles 
inspiration så hver enkelt ikke skal opfinde de vise ting.  
 
Fakultetet har indført 4 nye priser på uddannelsesområdet, og professor Gunnar Svendsen har fået 
særprisen for uddannelse for indsatsen på sociologi-uddannelsen.  
 
De nye tanker forventes indtænkt i de nye kurser på kandidaten fra 2020.  
 
Instituttet har nedsat en pædagogisk gruppe til at støtte arbejdet udover Lars Ravn-Jonsen deltager 
Judith Parus og lektor Klaus Levinsen.  
 
På instituttets seneste seminar var der stor fokus på pædagogik fx ved besøg i optagestudierne på 
Samfundsvidenskab.  
 
Vi har på hver af vore uddannelser en uddannelsesansvarlig: Lars for HA og Miljø samt Gunnar for 
Sociologi. Dette er campusorganet, der sørger for fx valgfag, koordinering på tværs. Der inddrages 
de nødvendige interessenter fx studieservice og studerende ved behov. Endvidere er der et 
uddannelsesudvalg, hvor studerende mødes med uddannelsesansvarlig og linjeansvarlige. Især på 
sociologi fungerer uddannelsesudvalgene godt. De diskuterer fx fagbeskrivelser og evaluering. Det 
er vigtig for os at udbrede inddragelsen af flere studerende.  
 
Student StartUp er desværre temmelig usynlig, hvilket Lars har gjort opmærksom på. Det bliver en 
del af karrieredagene, og de nye bachelor-studerende har været på besøg derovre. 
 

4. Status studiestart  
Lars Ravn-Jonsen deltog også under dette punkt. 
 
Tallene for deltagelse i studiestartsprøven ser fine ud. Antallet af bachelorstuderende svarer til 
sidste år og fuldt optag, mens der er plads til lidt flere kandidatstuderende, og vi er ved at drøfte 
hvordan vi kan få flere kandidatstuderende fx ved at kortlægge hvilke studier der giver direkte 
adgang til vores kandidatstudier.  
 
Studiestarten tænkes fremadrettes længere end blot de konkrete aktiviteter i forbindelse med 
studiestart i september.   
 

5. Alumne – arbejdet v. Judith 
Judith orienterede fra arbejdet. Der har været afholdt et spændende arrangement i juni for alle 
alumne, og alumneboardet har arrangeret et Meet N’greet d. 11.10.18 kl. 16-18 for alle vore 
kandidatstuderende og alumner. Formålet er uformel netværksdannelse og udveksling af 
erfaringer. 
 
Udover det officielle alumnet.sdu.dk som håndterer medlemsdata, nyhedsbrevet, udsendelse af 
invitationer mm, så er der etableret en LinkedIngruppe hvor det er muligt at dele viden og 
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arrangementer der kan have almen interesse. Her er link til LinkedIngruppen: 
https://www.linkedin.com/groups/13531002  
 

6. Byggeri v. Judith og Niels 
JP orienterede omkring indretning af undervisningslokalerne, der bliver flytbare borde i de mindre 
lokaler (30/60 studerende) og i et af vores store lokale (90 studerende). Derudover får vi et stort 
lokale (90 studerende) med auditorieopstilling med mulighed for 2 rækker kan tale sammen, og 
dernæst i de sidste store lokaler bliver der faste alm. Borde men med en gang ned i midten. 
 
Det er vigtigt at tænke i fleksibilitet, så lokalerne kan anvendes på tværs af fag, men også for at 
fremtidssikre dem.  
 
Niels Vestergaard oplyste, at 3 firmaer har fået lov til at afgive tilbud på opgaven, og de 3 afgivne 
bud holder sig alle indenfor budgetrammen.  
 
 

7. Nyheder fra Universitetet, Fakultetet og Instituttet v. Niels 
Fakultetet har igangsat en langsigtet proces frem mod 2021 med henblik at opnså en AASCB 
akkreditering på fakultetets undervisning og uddannelse. Akkrediteringen lægger stor vægt på 
kvalitetssikring og opfølgning og hvordan vi arbejder med at blive bedre. Sociologi er rent formelt 
ikke en del af akkrediteringen, da det er ”Business”delen men reelt bliver de nok inddraget fx da 
nogle underviser tværgående fag. 
 
Instituttet har været på Institut Retreat med overnatning, hvor der drøftes forskellige relevante 
aktuelle emner og hyppigheden på én gang hvert andet år virker passende. Endvidere har der 
været nogle dage hvor mødet er startet med frokost.  
 
Uddannelseshjemmesiderne har desværre været ramt af mange fejl, og det har været en stor 
opgave at opdatere og vedligeholde disse hjemmesider.   
 
Der er ansat en ny post.doc i sociologi Egle Kesylyte-Alliks for et år, og der er pt. opslået et lektorat i 
energy-marketing.  
 
Instituttet har pt. 2 gæstestuderende fra Cambodia samt en gæsteph.d.studerende fra Spanien. Det 
giver mulighed for faglig vidensudveksling.  
 
Villy Søgaard går på pension ved udgangen af januar 2019, og i forbindelse med dette afholdes et 
symposie omkring ”Det regionale universitet/Campusuniversitet” og ”Forskningsfrihed”. Symposiet 
afholdes d. 28.1. 2019. De studerende bliver også inviteret. Michael tilkendegav, at 
”Forskningsfrihed” havde været meget spændende på Sociologi-konferencen i januar.  
 

8. Gensidig orientering 
Yingkui Yang orienterede om deltagelsen på Energiens Folkemøde, og det har givet en del omtale 
og PR, bla. fra Jydske Bank TV og EnergyWatch fra Energistyrelsen.  
 
Michael orienterede omkring Ungdommens Folkemøde.  
 
Nanna Bloch Lydiksen orienterede om, at Pia Heike Johansen har fået 1.200.000 hjem til et projekt 
om livskvalitet på landet – Jens Fisker er ansat på projektet og Pia er ligeledes koordinator for hele 
bevillingen på 4,8 millioner. Tove Brink er en del af to projekter om vækstledelse for fremtiden 
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samt smv-bestyrelsen som digital katalysator i samarbejde med Aarhus Universitet. Hun har 
ligeledes fået bevilliget 150.000 kr. af Brandbase til formidling af det netop afsluttede havneprojekt 
om strategisk innovation i havneområder. Jens Fyhn og Gunnar Svendsen er startet på projektet 
”Udflytning af statslige arbejdspladser og lokal arbejdsmarkedsudvikling i landdistrikterne”, som er i 
samarbejde med IVØ – det samlede projekt er bevilliget 800.000 kr.  
Lige nu er det højsæson for ansøgning til fx Carlsberg og DFF.  Der køres i øjeblikket en procesdag i 
hver forskningsgruppe med henblik på at idegenere på mulige forskningsprojekter.  
 
Ulla H. Oehlenschläger orienterede om, at der skal ibrugtages et nyt rejse-afregningssystem.  
 

9. Eventuelt 
Ideer til kommende møder: SDU Rios tilbud til de studerende, studiestartstilbud i øvrigt.  

 
 
 
Lukkede punkter 
Ingen. 
 
 


