
 
 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 

  

Referat fra møde i UIU den 27. marts 2014 

 

Til stede: Søren Askegaard, Niels Vestergaard, Birgit Feldtmann, Torben Dall Schmidt, Klaus 

Levinsen, Lisbeth Pinholt, Yulia Tinyakova, Torben Munk Damgaard og Kristine 

Louise Buch (referent). 

Meldt afbud: Torben Andersen, Georg Stadtmann 

Torben Damgaard indledte mødet med at meddele hans overtagelse af formandsrollen grundet der 

efter Jan Guldager Jørgensen ikke er udpeget en ny prodekan for uddannelse. Herefter fulgte en kort 

præsentationsrunde af alle medlemmerne. 

 

Pkt.1 Godkendelse af dagsorden og referat fra UIU møde d. 31. oktober 2013 

 

Lisbeth Pinholt noterede, at det skulle præciseres at der for målet i SDU’s Strategi- og 

Ledelsesgrundlag vedr. flere ud 

gående studerende ikke er tale om en absolut forøgelse på 50%, men en relativ forøgelse på 50% ift. 

2013-niveau.  Herefter blev referatet godkendt. 

 

Pkt. 2. UIU’s fremtidige arbejde og arbejdsform 

 

Kommissorium 

Torben og Yulia fremlagde et revideret kommissorium, hvori UIU’s rolle udvides til også at dække 

relateret forskning. Dette var der fra udvalget opbakning til. Det blev herudover nævnt, at man vil 

forsøge at finde en anden repræsentant fra IVØ. 

 

I forlængelse af dette nævnte Yulia, at hun meget gerne ser udvalget som det daglige bindeled 

mellem hende og de faglige miljøer, som altså sikrer at de relevante personer ude i miljøerne 

orienteres.  Det blev tilkendegivet, at informationen der sendes ud til udvalget gerne må adresseres 

specifikt ift. studienævn, studerende osv. 

 

Fokusområder 2014 

Følgende to punkter blev bragt op som temaer til det kommende møde i UIU: 

 

- Opfyldning af SDU 2020 mål 



 
Der bør være en strukturdiskussion mellem opgavefordelingen på fakultets- vs. 

Universitetsniveau. 

Der er behov for at gennemgå studieordningerne, så der bliver indarbejdet en klar 

international profil. Underviseren skal fungere som mentorer og skal uddannes hertil. På 

nogle studier er det internationale aspekt allerede inkorporeret, men de studerende benytter 

alligevel ikke muligheden for at tage udenlands. Gevinsterne skal derfor i højere grad 

”sælges” til de studerende. En måde at få flere studerende ud på kunne være de såkaldte 

double degrees. Disse er dog svære at etablere på grund af studieordningerne. 

 

Det blev drøftet at udarbejde en handlingsplan til arbejdet på dette område mellem møderne 

i UIU. Denne har til formål at igangsætte initiativer, sætte deadlines for implementering, 

afklare hvordan vores ressources sættes i spil, hvordan fremdriftsreformen spiller ind samt 

hvordan DIK’s og Yulias arbejde spiller sammen. Således er det ikke tanken at pålægge 

studienævnene specifikke opgaver. Det blev således besluttet, at Birgit, Yulia og Torben 

danner en arbejdsgruppe som udarbejder handlingsplanen på 1-2 sider. Denne rundsendes 

snarligt og der afholdes et onlinemøde med hele UIU herom. 

  

- Finansiering af indgående studerende 

Der blev udtryk ønske om at diskutere problematikken vedr. finansiering af indgående 

studerende, idet det nu kun er antallet af udgående studerende som udløser STÅ. Man må 

gerne optage flere indgående studerende, dette sker dog med egenbetaling fra fakultetet. 

Således er det nødvendigt at finde en fakultetsløsning, hvorfor der blev efterspurgt et oplæg 

fra dekanen. Lisbeth orienterede i forlængelse heraf om, at der på SDU som helhed er 

balance for så vidt angår hoveder, men ikke for merit STÅ. Altså er der en problematisk 

incitamentstruktur ift. det økonomiske aspekt. Systemet bør fremadrettet indrettes sådan, at 

fokus er på at fremme kvaliteten af de studerende og deres karrieremuligheder. 

 

Herudover blev medlemmerne af UIU opfordret til at komme med input til yderligere punkter til 

næste møde. 

 

 

Pkt. 3. Status 

 

Lisbeth gav under dette punkt en kort status på fakultetets udgående mobilitet. Ansøgningstallene 

for Erasmus Nordplus på Samfundsvidenskab har fordelt sig som følger: 

- 1.marts 2013: 141 

- 1.marts 2014: 113 (inkl. 67 MMA studerende) 

Efterårets 2.runde med de oversøiske pladser kan vil dog højst sandsynligt give et højere tal. Det 

blev også bemærket, at der er mange på full degree der søger ud og som ikke fremgår af disse tal. 



 
Der blev udtryk ønske om på næste møde at få mere detaljerede tal på studieniveau. Dette er på 

nuværende tidspunkt problematisk grundet et forældet databasesystem, som kun kan levere 

grunddata. Yulia vil derfor få disse tilsendt til bearbejdning. 

Efterfølgende oplyste Lisbeth, at der arbejdes på en fælles ”global lounge” med muligheder for 

aktiviteter og samspil mellem udgående og indgående studerende. En specifik tidsramme er dog 

endnu ikke kendt, ligesom der endnu ikke er en løsning ift. campusproblematikken.  

Yulia orienterede herefter om en række igangværende aktiviteter og arrangementer der har været 

afholdt. Deriblandt har været: 

 

- Internationalt åbent hus arrangement i Kolding for samfundsvidenskab og humaniora. Her 

var blandt andet SDU Erhverv og Yulia til stede. Der arbejdes på at udbrede dette 

arrangement til alle campusser. 

- Infomøde i Esbjerg – med stor interesse fra de studerende. Det blev i denne forbindelse 

klart, at der på sociologi og kulturanalyse stort set ikke findes udvekslingsaftaler. 

- Karrieremesse for jurastudiet, hvor en studerende holdt oplæg omkring udlandsophold. 

Dette blev positivt modtaget. Interessen var dog hovedsagligt omkring praktikophold. 

- ”Welcome Home” arrangement for alle studerende der var på udlandsophold i 2013. Der 

deltog ca.30 studerende som networkede godt. Der blev talt om hvordan de opnåede 

internationale kompetencer kan benyttes ift. karriereudvikling herhjemme i Danmark. Der 

blev optaget videotestimonials og disse film er på vej. 

- Der arbejdes på double degrees på hhv. Institut for Statskundskab (M.Sc.) og Institut for 

Marketing og Management (B.Sc. og M.Sc.). 

 

Udvalget udtrykte stor opbakning til alle disse arrangementer og aktiviteter. 

 

Torben gav en kort orientering om EQUIS-afslaget og den delvis manglende begrundelse herfor, 

hvilket har været motivation for at påbegynde arbejdet mod at opnå en anden international 

akkreditering, AACSB. Ligeledes er erfaringen fra EQUIS en vigtig byggesten i denne proces. Det 

blev tilkendegivet, at det er vigtigt ift. en international akkreditering at overveje om vi vil tilpasse os 

det sæt af standarder der opsættes ift. om det tilgodeser alle vores fagområder. Torben 

understregede vigtigheden af denne diskussion og at den bliver adresseret således, at der gøres 

mindst mulig intern skade. Det blev dog også understreget at vi i fremtiden er helt afhængige af at 

opnå en international akkreditering, hvilket udvalget tilsluttede sig. 

 

 

 

Pkt. 4. Bilaterale aftaler 

 

Med udgangspunkt i det fremsendte bilag bemærkede Torben, at vi i fremtiden får brug for klare 

skabeloner for vores udvekslingsaftaler såvel som forskningsaftaler som kan benyttes når vi er ude. 



 
Lisbeth bemærkede i denne sammenhæng, at det kan være fordelagtigt at indgå aftaler på 

universitetsniveau, hvilket især amerikanske og canadiske universiteter gerne ser. Således bør vi 

udnytte det gode interne samarbejde der eksisterer på SDU.  

Det blev bemærket til notatet, om man kunne tænke i target-samarbejder på 

forskningsgruppeniveau.  Yderligere blev der spurgt til en fælles holdning ift. fakultetspladser som 

er tilknyttet et særligt fagområde. Systemet på SDU blev vurderet ganske fleksibelt og at det 

hovedsagligt kan være en udfordring ude på partneruniversiteterne. Internt har vi dog en udfordring 

ift. pladser som har en primær målgruppe af studerende, men som ikke er offentliggjort. Man kunne 

løse dette ved at indikere, at disse pladser primært henvender sig til et særligt fagområde, men at 

aftalen naturligvis er åben for alle. 

Punktet afsluttedes med en opfordring til at sende ønsker om nye aftaler til Yulia. 

 

Pkt. 5. Bordet rundt og meddelelser 

 

Intet til referat. 

 

 

Pkt. 6. Eventuelt 

Intet til referat. 

 

 

 

30.marts 2014, KRLB 


