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Dagsorden 

1. Oplæg af Jane Thoning Callesen, afdelingsleder TEK Kommunikation 
- Rekruttering af studerende  

 

2. SDU Forfremmelsesprogram 
- SDU er er ved at udarbejde et forfremmelsesprogram for overgangen fra lektor til 

professor og TEK skal fastsatte principper for det.  
Vedhæftet er udkast til principper fra TEK. Der ønskes input fra institutrådet. Udover 

udkast er vedhæftet forfremmelsesplan. 

 

 



3. Institutrådet fremadrettet 
- Institutrådets rolle, agenda m.m. 

 
 
 
1.a  

TEK Kommunikation sidder i Sønderborg og Odense. Afdelingen består af: 

Rekrutteringsteam 

Inspirerer den unge målgruppe til at søge ind som ingeniør ved f.eks. 

- Ingeniør for en dag 

- Workshops 

- Oplæg 

- Besøg af gymnasier (brobygning) 

- Åbent Hus 

- Studenterambassadører 

- SDU takeover (gymnasier) 

Team Markedsføring 

Teamet laver reklame for uddannelserne herunder 

-  SoMe 

- Uddannelsesfilm på f.eks. TV2 Play og i biografer 

- Outdoor annoncering f.eks. kalktryk på veje samt bannere i gågaden. 

- Tik TOK (1. universitet i Danmark og med stor succes) 

Temaet undersøger hvor ansøgere til uddannelserne kommer fra. 

Input fra Institutrådet: 

- En mulighed kan være at få en influencer til at reklamere for uddannelserne på 

YouTube 

- Det betyder meget at studerende anbefaler studiet til andre unge 

- I folkeskolen bliver der sat meget fokus på erhvervsuddannelserne 

- SDU TakeOver skulle gerne sætte fokus på ingeniøruddannelserne 

 

1.b. 

Forfremmelsesprogrammet erstatter tidligere Professor MSO. 

Programmet vil have en varighed op til 8 år (men det tilsigtes at vare 3 år) 

Programmet diskuteres i forskellige fora på SDU. 

Programmet kan bruges som en del af rekrutteringsprocessen og er efterspurgt af internationale 

ansøgere.  

Overvejelser fra institutrådet: 



- Hvad gør vi med dem, der ikke kommer i programmet?  Der skal være åbenhed om at 

der vil være et fast antal stillinger så ansøger ved, at der er mulighed for at søge næste 

år. 

- Der er bekymring om hvorvidt det vil give en overflod af professorer. Der vil ikke blive 

opslået flere professorstillinger end hidtil. 

- Vigtigt at der er fokus på at de forskere, som ikke bliver indstillet til programmet, også 

får tilført ressourcer til forskning. 

-  (Der skal være opmærksomhed på at der er få personer der afgører karrierevej.) 

1.c 

Institutrådet skal give feedback til institutlederen, men ender ofte med at blive en orientering fra 

institutleder.  

De studerende opfordres til at tage emner med til rådet. Et ønske fra rådet kunne være trivsel 

blandt studerende. Det vil rådets studerende overveje at tage op i fremtiden. 

Det vil også være oplagt at hver sektion på instituttet har en repræsentant, som kan tage 

sektionens synspunkter med til rådet. 

 

Næste institutrådsmøde 20. februar 2023 i mødelokale Tesla Ø28-508-3 


