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A 

Emnet udgår og tages med næste gang. 

 

 



B. 

En del af institutterne på TEK har afdeling i Sønderborg (IME, ITI, MCI) 

- MMMI kommer til at være repræsenteret i Sønderborg fremadrettet via Software 
uddannelse (Center for Industriel Software) Både diplom og civil.  

- Centeret er finansieret af eksterne virksomheder og er primært stilet mod internationale 
studerende  

- Der rekrutteres nye medarbejdere til softwaresektionen, som skal sidde i Sønderborg.  

 

C.  

Er der brug for yderligere sociale events på MMMI? 

- Arrangementer med fagligt indhold. Kunne f.eks. være et forum hvor projektidéer 
brainstormes evt. med studerende fra fagråd også. 

-  Temaer/emner man kan vælge sig ind på, med opbygning som man ser i Experts in Teams  
- Arrangementer for at fastholde studerende  

 

AOB 

Optag og nye studerende 

- Der opleves et generelt fald på landsplan af søgning af studerende. MMMI har ikke haft et 
voldsomt fald (2,5%) 

- TEK Odense har oplevet fald på 20% ift. 2019 
- SDU Takeover – initiativ der starter i efteråret på fynske gymnasier. Overtagelse af 

undervisning for en dag f.eks. på gymnasiet. Varetages af Ph.d. studerende  
- Fra næste år bliver det det rullet ud for hele region Syddanmark og Århus stopper med at 

sende deres rullende universitet til Sydjylland. 
- En idé kunne være at sende det rullende universitet helt ned i folkeskolen (8. + 9. klasse) 

 

Ansættelse af studentermedhjælpere 

- Det kan være svært at rekruttere studentermedhjælpere.  
- Nogle undervisere annoncerer det på kurserne.  
- Det diskuteres om man kan lave en liste/jobprofil over studerende, der er interesseret i et 

job, delt ind i interesseemne og evt. hvor mange timer den studerende ønsker. 
- Mere gennemsigtighed for de studerende så man undgår forfordeling og ulighed for de 

studerende. 
- Kasper tager emnet med på HoU  

 

Næste institutrådsmøde 2/11-2022 kl. 10:30 – 12:00 i mødelokale Tesla Ø28-508a-3. 

 


