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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra sidste Institutrådsmøde 20/11 2021 
Godkendt uden bemærkninger 

3. Nye studerende i institutrådet 
De to studerende der sad i institutrådet, er dimitteret. Vi vil gerne have, at de 
studerende er mere aktive i bl.a. institutrådet, derfor blev det aftalt, at Malene, 
Yang og Jens spørger de studerende, om der er nogen, der vil være interesse-
ret i at være med i institutrådet. 3 studerende vil være at foretrække. 

4. Hvordan kan vi på SEBE hjælpe de studerende med at få etableret en stu-
denterforening 
Der er desværre stadig ikke blevet etableret en Studenterforening. De stude-
rende vil gerne være med til at planlægge events, men ikke oprette en forening 
med bestyrelse og vedtægter. Studenterforeningen kan evt. kobles sammen 
med andre foreninger, evt. Lounge 81. Dermed mindskes det administrative ar-
bejde for de studerende. Lounge 81 kunne kontaktes om det er en mulighed. 
Studenterforening kan søge om midler til aktiviteter, der gives ikke midler til en-
kelte personer. Der er midler i 2022, derfor en god idé at få noget startet sna-
rest. 
Mette Hynding er sammen med Malene ved at planlægge et event på tværs af 
instituttet og studerende. Malene fortalte kort om Business School som hun og 
Mette Hynding er en del af sammen med de studerende. Business School er 
for alle studerende, så del gerne budskabet. 

5. Information om arbejde med meriteringssystemet /kvalificeringsguide-
lines 
Torben gennemgik de nye krav og kompetencer. 
Studieadjunkter og studielektorer er nye stillingsstrukturer. De erstatter det, der 
før hed 90/10. De arbejder ikke med forskning. De anvendes ikke i undervis-
ning, hvor det faglige indhold beror på ny forskning 
Ligestilling mellem forskning og forskningsbaseret undervisning – man skal 
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kvalificere sig på begge punkter ved ansættelse. Man skal dokumentere under-
visningskompetencerne på lignende vis som man allerede skal dokumenter 
forskningskompetencerne. 
Karrierevej – man går nu fra lektor til professor – der er ikke noget, der hedder 
professor mso mere. Der arbejdes med dette – nye retningslinjer fra SDU HR 
inden sommerferien. 
Efter sommerferien kan vi på instituttet lave vores færdige, når vi har fået ma-
terialet fra centralt hold. 

6. Markedsføring af uddannelserne 
Kommunikation står for markedsføring sammen med instituttet. Mette Hynding 
er ansat til mere direkte markedsføring og relationsopbygning. Hun er i gang 
med arbejdet, som derefter skal diskuteres på instituttet. Nogle studerende 
skal uddannes til at tage ud på gymnasierne og undervise i fremtiden under 
paraplyen SDU take-over. Lige nu er der aftaler med Rybner og Esbjerg Gym-
nasium om dette. 
Malene kører 90 minutters workshop om matematik og portefølje med Rybners 
sammen med Niels Chr. Nielsen. Der skal findes flere på instituttet, som kan 
gøre det samme – Mette er på sagen. Modeller som kan genbruges skal laves. 
7/5 2022 kommer ATU (akademiet for talentfulde unge) til campus Esbjerg til 
introduktion til Samfundsvidenskab. 
Yang skal deltage sammen med studerende i Energiens Folkemøde septem-
ber 2022 – Yang kontakter Mette angående markedsføring. 

7. Evaluering af ECTS-system til normer 
Klaus Levinsen har skrevet på et notat. Sendes til Malene inden det sendes vi-
dere til instituttet. Der arbejdes med flere variationer af undervisningssystemet. 
Skal bruges mere aktivt. 

8. Eventuelt 
Tobias fra Flags kommer 18/3 2022 og taler om eventuelt samarbejde. 
Næste møde sidst i maj eller først i juni. 

 
Derudover informationer fra Torben om: 

‐ Regionaliseret universitet 

‐ Ny V-IL og funktioner herunder 

‐ Økonomi og personalesituation 


