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Referat af 4. møde i UIU 

Afholdt den 11. april 2013, kl. 9-12 i lokale S 
 
 
 
 
Til stede:  Jan Guldager Jørgensen (formand), Per Servais (IMM), Torben Dall Schmidt (IGR), Stefan Knudsen (DIK), 

Connie Bang Jensen (SAM-FAK), Klaus Levinsen (IS), Torben Andersen (IVS),  
 
Afbud fra: Birgit Feldtmann (JI), Niels Vestergaard (IME), Torben Damgaard (IER), Georg Stadtmann. 
 
Referent Hanne Funch Andersen (SAM-U&K) 

 
 
 
 
 

1. International markedsføring 
 
Pernille T. Hermansen deltog med et oplæg om de forskellige aktiviteter, der er sat i værk på 
området for international markedsføring af uddannelserne på SAMF. 
 
Pernille kunne fortælle, at som led i etableringen af den nye kommunikationsafdeling centralt på 
SDU er en række projekter forankret i et samarbejde imellem fællesadministration og fakultet. 
Udover projektet ’International Brainstormers’ ligger også Facebook-kampagner samt 
messedeltagelse i udlandet placeret her. 
 
På fakultetsniveau har KOMM-SAM udarbejdet en prioriteret liste over hvilke uddannelser og hvilke 
lande, man satser på markedsføringsmæssigt. I forbindelse med den internationale markedsføring er 
man i afdelingen desuden i gang med at ajourføre de engelsksprogede kandidatsider på sdu.dk  
 
Blandt de mere kreative indslag kunne Pernille fortælle, at man i løbet af E13 vil forsøge sig med at 
give internationale studerende udstyr til at optage en række ’My SDU – movies’, som med en let 
redigering kan indgå i institutionens markedskommunikation. 
 
Pernille afsluttede sit oplæg med en opfordring til udvalget om at bruge afdelingen, hvis man har 
ønsker om selektive kampagner.  
 
På opfordring fra udvalget rundede Pernille kort af med at skitsere den fremtidige koordinering af 
kommunikationsarbejdet, hvor SAM-KOMM vil spille en vigtig rolle for at sikre flowet imellem 
institutter og fællesadministration. 
 
Pernilles oplæg medsendes til orientering. 
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2. Kvalitetssikring af indsatser inden for internationaliseringsområdet 
 
Jørgen B. Henriksen deltog med et oplæg vedr. kvalitetssikring af udvekslingsaftaler på TEK med 
særligt henblik på indgående studerende.  
 
TEK har gennemført en måling på karaktergivning og udeblivelser fra eksamener over en treårig 
periode for at kunne identificere eventuelle mønstre i fra hvilke partnerinstitutioner/lande, de 
studerende kommer.  
 
Resultaterne har været anvendt som del af beslutningsgrundlaget for at vurdere, om enkelte aftaler 
skal fastholdes eller opsiges.  
 
Udvalget fandt, at lignende data på Samfundsvidenskab ville være relevant at få tilvejebragt. Med 
den nært forestående ansættelse af en international koordinator på SAMF vil der blive fulgt op på, 
om en tilsvarende model kunne anvendes som en del af vurderingen af udvekslingsaftalerne på 
SAMF. 
 
Jørgens oplæg medsendes til orientering. 
 
 
 

3. Godkendelse af referat  
 
Referat fra mødet den 10. januar 2013 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
 

4. TEMA: Decentrale tiltag og nye idéer ift. styrkelse af den udgående 
mobilitet 

 
 
Balanceproblematikken 
I forlængelse af drøftelserne vedr. balanceproblematikken har man i Uddannelsesrådet besluttet, at 
man fremover som hovedregel ikke vil støtte selvarrangerede studieophold med midler fra 
internationaliseringspuljen. Fakultetet vil dog i særlige tilfælde kunne fravige denne hovedregel. 
 
Ansættelse af international koordinator 
Prodekanen orienterede kort om det udarbejdede udkast til stillingsopslag. Stillingen forventes 
opslået snarest.  
 
Stefan Knudsen havde som indledning til dette punkt tilbudt at præsentere en undersøgelse af 
studerendes motivation for hhv. at blive hjemme og rejse ud som del af studierne. Undersøgelsen er 
gennemført blandt HA og negot-studerende som led i Stefans afsluttende projekt på HD-1.del. 
Svarprocenterne i undersøgelsen har været særdeles tilfredsstillende, og det er håbet, at 
spørgerammen kunne finde anvendelse som model for tilsvarende undersøgelser på andre 
uddannelser.  
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Udvalget diskuterede herefter forskellige, mulige tiltag til styrkelse af den udgående mobilitet.  
 
 

5. Status på EQUIS-projektet 
 
Connie redegjorde for status på projektet. De fleste bidrag til dokumentationsrapporten er kommet 
ind, og der går nu et større redigerings- og sammenskrivningsarbejde i gang. Man regner med, at en 
fastlæggelse af de internationale paneldeltagere, som gæster SDU i november 2013, er lige på 
trapperne. 
 
I maj måned gennemføres en studenterevaluering, der skal indgå som del af 
dokumentationsrapporten. Yderligere information herom ligger på sdu.dk, og udvalgets medlemmer 
blev bedt om at prikke egnede studerende, der kan deltage i processen. En tilsvarende opfordring er 
sendt til studienævnene. 
 
 
 

6. Bordet rundt og meddelelser 
 

 Stefan informerede om SDUs genansøgning om Diploma Supplement Label og om 
ansøgningsprocessen vedr. det nye ERASMUS charter. Desuden kunne Stefan oplyse, at 
SAMFs ERASMUS-aftaleportefølje nu er ajourført i forhold til opsagte og nytilkomne 
partnerinstitutioner. 

 Torben Andersen spurgte til, om der var nogen i udvalget, der kunne bekræfte, at opgaverne 
vedr. optagelse af exchange-studerende på SDU er flyttet til campus Esbjerg. Ingen i 
udvalget havde hørt om denne opgaveflytning, men sagen vil blive forfulgt og medlemmerne 
blive orienteret.  

 

7. Eventuelt 
 
Udvalgets medlemmer blev opfordret til at fremsende emner til drøftelse på udvalgets næste møde 
til fakultetssekretariatet. Næste møde vil blive afholdt i august 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Den 12. april 2013 
JGJ/hfa 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Uddannelse/EQUIS
http://fivu.dk/aktuelt/nyheder/2013/ects-og-diploma-supplement-label-ansogningsrunden-2013-abnet
http://fivu.dk/aktuelt/nyheder/2013/ansog-om-erasmus-charter-for-higher-education

