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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden bemærkninger 

2. Godkendelse af referat fra sidste Institutrådsmøde 14/3 2022 
Godkendt uden bemærkninger 

3. Nye studerende i Institutrådet 
Torben bød velkommen til Emilie Zielke som er ny studerende i institutrådet. 
Emilie læser sociologi på 2. semester. Emilie er ikke formelt medlem af institut-
rådet, men er med i stedet for de to andre studerende, der dimitterede sidste 
sommer. Mette Katrine Nielsen Høj og Emilig Zielke skal begge indstilles for-
melt til institutrådet. Mette, der ikke kunne deltage på institutrådsmødet, læser 
erhvervsøkonomi. 

4. Hvis studerende deltager: Hvordan kan vi på SEBE hjælpe de studerende 
med at få etableret en studenterforening? 
Torben fortalte kort Emilie om dette (se eventuelt i referat af 14/3 2022 pkt. 4). 
Ifølge Emilie har 2. semester har ikke hørt om dette – måske der er flere år-
gange der heller ikke har. 6. semester har overvejet at etablere en studenter-
forening. Ordet ”studenter” må gerne indgå i titlen på foreningen. Vedtægter 
om, hvordan man gør for at kunne oprette en forening, findes allerede. Der sid-
der en person i Odense, der kan hjælpe med det formelle – Birgit Jahn på Stu-
dieservice, ved hvem der kan hjælpe. Mette vil ifølge Malene gerne hjælpe i ef-
teråret med at få oprettet en forening. De studerende opfordres til at komme op 
på instituttet og spørge fx Beate eller andre på instituttet. 

5. Qualification Guidelines – I må gerne læse dokumentet og komme med 
jeres kommentarer og inputs på mødet 
Torben fortalte kort om qualification guidelines. Alle institutter skal have quali-
fication guidelines. Er blevet drøftet af Institutlederkredsen. Der er lighed mel-
lem institutternes, men der er også forskelle imellem institutterne i kraft af de-
res forskellige faglige gruppers forskningstraditioner. 
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 Side 2 

Er også blevet drøftet i Lederforum – hvor det tages op igen. 
Det anbefales at tage post.doc ud af forløbet da det ikke er en karriere på et 
universitet. Der skal man over i et adjunktur. Ekstern funding skal der kigges 
på i forhold til lektor og professor. 
Det udsendte materiale blev herefter drøftet. Til efteråret vil forfremmelsespro-
gram for lektorer til professorer blive taget op i institutrådet. Universitet arbej-
der på sådan et forfremmelsesprogram. 
Arne har sendt kommentarer til Torben om guidelines – er der flere kommenta-
rer sendes de til Torben. 

6. Tag godt vare på dansk forskning. Se vedhæftet materiale. Er det noget vi 
bør arbejde med på instituttet? 
SDU IT er blevet bedre til at fange spam/virus/hackerangreb, selvom det er 
blevet sværere at gennemskue, de angreb vi bliver udsat for. Måske er vi ikke 
så meget et mål på Samfundsvidenskab. På SEBE kan MERE-gruppen være 
mest udsat. Torben informerer om det på et institutmøde – Institutrådet opfor-
dres til at komme med eksempler. Opfordring til instituttet på næste institut-
møde vil være – Vær opmærksom på, hvad man modtager af e-mails, og hvem 
man taler med. Links sendes rundt efter institutmøde. 

7. Information fra Torben 
Ny TAP på instituttet er ved at være på plads. 
Der er flere bedømmelsesudvalg i gang. 
Ny dekan – Peter Møllgaard – starter 1/6 2022. Kommer på besøg på instituttet 
29/8 2022. Samme dag skal der eventuelt laves noget fælles med instituttet og 
de studerende. 
Til dimission er det blevet foreslået at give en tom konvolut, da der ikke udleve-
res eksamensbeviser – det er der ikke stemning for – bl.a. også blandt vicein-
stitutlederne – bliver derfor ikke uddelt på campus Esbjerg. Alle navne kommer 
på en skærm. 

8. Eventuelt 
UC Syd fitness er kun for studerende – ansatte kan svømme en gang om ugen 
en time om morgenen. Kan vi som ansatte, også få adgang til at bruge UC 
Syd’ fitness. Torben tager det op på næste møde med UC Syd, hvad vi har af 
fælles goder med dem. Der er brugerbetaling for svømning. 


