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Mødelokale E292, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg
Til stede:

Niels Vestergaard, Urs Steiner Brandt, Jens Fyhn Lykke Sørensen, Judith Parus
(referent), Ulla H. Oehlenschläger, Nanna Bloch Lydiksen (barselsvikar for Irene
Nygaard), Iver Poulsen, Yingkui Yang

Fraværende med afbud

Klaus Levinsen, Stephan Hovgaard Jensen,

Fraværende uden afbud Martin Kallestrup, Katrine Koch Kristensen

Åbne punkter
1. Godkendelse af dagsorden
Niels bød velkommen til Nanna, der er substitut for Irene, mens hun er på barsel.
Godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt.
3. Student Startup Esbjerg – indvielse 30. maj.
Niels gav en orientering. Formålet er Student Startup Esbjerg er at støtte studerende i at
videreudvikle ideer til nye (ultimativt) nye virksomheder. Det er med henblik på at få opmuntret de
studerende til at starte egen virksomhed eller i hvert fald som minimum at give dem viden omkring
mulighederne og får dem igennem et ’uddannelsesforløb’.
Dette initiativ er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Sydvest (EASV), Ålborg Universitet
Esbjerg, UC Syd og SDU Esbjerg. Et spændende samarbejde, som man håber kan styrke samarbejdet
på tværs i byen. SDU og Erhvervsakademi Sydvest har været og er stadig primus motor på
initiativet. Der er lokaler på EASV til formålet.
På SDU Esbjerg kommer en ”ny” kollega til at understøtte dette iværksætteriinitiativ løbende.
Adriana Maria Hansen amha@sdu.dk (forretningsudvikler) kommer til at have arbejdsdage i Esbjerg
med fokus på studenteriværksætteri. Adriana er organisatorisk forankret i SDU RIO (
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/sdurio ) og arbejder med lignende på SDU i Kolding også.
Niels opfordrede til at bruge muligheden så meget som muligt i undervisningen samt henvise
studerende derned til at deltage i indvielsen o.lign. Introduktionen til Student Start-Up bliver også
en del af introduktionen for de kommende kandidat-studerende. Det kan måske også give noget
synergi på tværs af uddannelserne.
4.

Alumne – arbejdet v. Judith
Judith orienterede om de tiltag, der er i gang eller er på vej til at blive igangsat på alumneSide 1 af 3

området. Der er i år stort fokus på at få ”fanget” de studerende, der dimitterer i år. Ved
dimissionen får de studerende en kop, efterfulgt af en hilsen til at melde sig ind i alumnenetværket. 1 repræsentant fra Alumne-netværket fx fra Alumne-boardet deltager ved
dimissionen. Næste alumnearrangement er d. 27.6. – dagen før dimissionen, og invitation
forventes udsendt i næste uge. Dette arrangement er både for studerende og for alumner.
En udfordring er hvordan får vi fat i de tidligere studerende samt studerende fra HD, da de kunne
være interessante i forhold til Erhvervslivet. Niels foreslog, at Judith og Iver taler sammen, da Iver
har stort kendskab til erhvervslivet fra sin undervisning på HD.
5. Byggeri v. Judith og Niels
Niels gav sidste nyt, og der arbejdes pt. på udbudsmaterialet. Byggeriet bygges i en totalentreprise,
og BYGST udvælger 5-7 entreprenører, der får lov til at afgive bud. Forventet indflytning er i
sommeren 2020.
Institutrådet synes, der er mangelfuld information om byggeriet, det er fx ikke muligt at finde en
tidsplan eller organisationsplan for projektet.
6. Nyheder fra Universitetet, Fakultetet og Instituttet v. Niels
Der arbejdes fra Instituttets side på at reducere frafaldet af studerende specielt på bachelorstudierne. Dette sker gennem 1) testbaseret optag 2) bedre introduktion i studiestart 3) Early
warning – hvordan finder vi de studerende, der er i fare for at blive en del af frafaldsstatistikken.
Kan det være på basis af tal fra fx vintereksamen? Eller er der måske allerede nogle indikationer i
studiestarten?
Dimensioneringen på antal af studerende har betydet, at der skal findes indtægter på andre
områder. Et af områderne er på Efter- og videreuddannelsesområdet, hvor vi pt. har prøvet med et
Kort Certificeret Program indenfor Integration og Antiradikalisering, som desværre ikke blev
oprettet. Derudover er der udviklet et Kort Certificeret program i Event Management, som pt bliver
markedsført.
Arbejdet omkring de korte certificerede kurser har dog haft en afledt effekt i, at vi har haft
mulighed for at udvikle korte virksomhedsrettede kurser, dvs. målrettet en bestemt branche eller
virksomhed indenfor emnet.
For at fortsætte dette arbejde har Instituttet identificeret andre områder, hvor det kunne være
interessant at arbejde videre, det er fx omkring landdistriktsforskningen og på energiområdet.
Derudover har vi HD-uddannelsen, som også har det svært, antallet af studerende på HD 2.del er
vigende og vi måtte aflyse HD Informationsmødet år pga. for få deltagere. Generelt har HD det
svært, da markedet er presset af andre uddannelsestyper.
Instituttet har haft en god succesrate med at søge og få eksterne projekter med mulighed for frikøb
af medarbejdere og ansættelse af PhD studerende. Jens Fyhn spurgte om fokus på EVU-området
var på bekostning af arbejdet med de eksterne projekter? Niels svarede, at det bestemt ikke var
meningen. Man bør i forskningsgrupperne drøfte hvem der fokus på hvad. Alle opgaver er som
udgangspunkt lige vigtige.
Niels orienterede om, at der har været afholdt MUS-samtaler på Instituttet og sammenfaldende var
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der ikke så mange input til det fremtidige arbejde med pædagogikken, og det vil fremadrettet
været et udviklingsområde. Hvordan får man overvejet det i sin hverdag på trods af travlhed med
andre ting? Hvordan får vi udnyttet de nye muligheder? Iver omtalte, at det kunne være
problematisk især på fællesfagene, hvordan kan der tænkes en helhed ind på tværs af fagene. Det
er vigtigt at der set over hele uddannelsen anvendes et varieret udbud af prøveformer og
pædagogiske metoder.
Lars Ravn-Jonsen arrangerer lokale kurser i efteråret.
Instituttet holder Institut-seminar for alle medarbejdere i august måned, der bliver mulighed for at
arbejde med sin undervisningsportfolio.
Fakultetet arbejder henimod en AASCB akkreditering, hvilket betyder, at alle forskere skal opdatere
deres PURE-profiler med alle aktiviteter de seneste 5 år.

7.

Hjemmesiderne for de kommende studerende er lagt om, og Instituttets profil- og
uddannelsesansvarlige får til opgave at gå siderne igennem for fx døde links, og hvor der mangler fx
små korte videoer med udtalelser fra fx studerende, eller fra den profil og/eller linjeansvarlige, der
kort fortæller om studiet. Dette skal laves før og henover sommerferien. Der er ansat en
studentermedhjælper til at hjælpe med dette, og der er indkøbt bedre udstyr til videooptagelser.
Jens Fyhn påpegede, at processen for opdatering af siderne ikke var særlig transparent og smidig,
hvilket må være krav.
I forbindelse med Esbjerg Festuge arrangeres der Energiens Folkemøde på Museumspladsen, og
det har vi sagt ja til at deltage i samt give et oplæg fra scenen. Yingkui foreslog, at få lavet en
brochure vedr. Energi-Management Centre til uddeling mm. Yingkui vil arbejde videre med dette.
Det er vigtigt at få profileret vores energi-uddannelse.
Instituttet deltager også med et par repræsentanter til Folkemødet på Bornholm.

8. Eventuelt og gensidig orientering
Jens spurgte ind til Kongekampen, som er vigtig for de studerende, men som der ikke gives fri til.
Det er problematisk, da nogle undervisere vælger at flytte undervisning mens andre ikke gør det. Vi
henvender os til Studieservice med henblik på planlægning fremadrettet, så der ikke placeres
undervisning der. Endvidere bør det overvejes om der evt. nogle arrangementer, som kan udfases,
der er jo kun et begrænset antal dage, hvor man kan holde fri.
9. Til de kommende møder
Pædagogisk strategi ved Lars Ravn-Jonsen

Lukkede punkter
Ingen.
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