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Referat af 5. møde i UIU 

Afholdt den 31. oktober 2013, kl. 12-14 i lokale M 

Deltagere: Jan Guldager Jørgensen (formand), Yulia Tinyakova, Klaus Levinsen, Per Servais, Torben 

Andersen, Torben Damgaard, Lisbeth Pinholt og Kamilla Juel Sørensen (referent) 

Afbud fra: Birgit Feldtmann, Niels Vestergaard, Torben Dall Schmidt, Stefan Knudsen, Georg 

Stadtmann 

 

Jan Guldager Jørgensen bød velkommen og derefter var der en kort præsentationsrunde af mødets 

deltagere. 

 

Ad pkt. 1 Godkendelse af referat fra møde den 11. april 2013 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad pkt. 2 Implikation af regerings initiativ ’Øget indsigt gennem globalt udsyn’ på SDU og Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet 

Lisbeth Pinholt kom med oplæg vedr. baggrund for regeringens handlingsplan sammenholdt med 

SDU’s Strategi- og Ledelsesgrundlag frem mod 2020. 

I handlingsplanen er der 3 overordnede målsætninger: 

1. Flere studerende skal have et studie- eller praktikophold i udlandet (fysisk mobilitet) 

2. Danske videregående uddannelsesinstitutioner skal have stærkere internationale 

læringsmiljøer. 

3. De studerende skal have styrkede fremmedsprogskompetencer 

Der er 4 målpunkter: 

1. Flere danske studerende på studie- eller praktikophold i udlandet – Øges fra 17 % i 

2011 til 50 % i 2020. 

 

2. Flere danske stud. på korte ophold i vækstlande – Øges med 15 % om året. 

 

 

3. Flere samarbejder om dobbelt-/fællesgrader med udenlandske institutioner. 

 



4. Flere danske stud. på korte ophold i ikke-engelsktalende europæiske lande (Danmarks 

nabolande) 

Alt i alt er der 31 konkrete initiativer i handlingsplanen. 

SDU’s Strategi- og Ledelsesgrundlag har flere nøglemål, bl.a. at mindst 50 % af SDU’s studerende 

skal gennemføre et studie- eller praktikophold i udlandet i 2020. SDU skal også have et mere 

internationalt studiemiljø og SDU skal være en mere international arbejdsplads. 

De væsentligste handlinger i grundlaget er bl.a.: 

 Integrere udlandsophold i studieordningerne 

 Rekruttere udenlandske studerende 

 Skabe attraktive rammevilkår for udenlandske studerende & medarbejdere 

 Tilbyde færdigudviklede udvekslingsaftaler med udenlandske institutioner 

 Samarbejde med udvalgte, udenlandske universiteter samt strategiske universitetsnetværk. 

Fælles mål og indsatser for regeringens handlingsplan og SDU’s Strategi- og Ledelsesgrundlag frem 

mod 2020 

 At sende flere studerende ud – 50 % 

 Studieophold 

 Praktikophold 

 At skabe et mobilitetsvindue i studieordningerne 

 At udvikle attraktive og nemt tilgængelige udvekslingstilbud 

 At udvide antallet af fælles uddannelsesforløb 

 At flere undervisere tager på udlandsophold 

 At sikre størst mulig deltagelse i de europæiske og nordiske uddannelsesprogrammer – bl.a. 

Erasmus Plus 2014-2020. 

 At udbygge anvendelse af strategiske partnerskaber 

 At arbejde for at styrke kvaliteten i uddannelser udbudt på engelsk. 

Konklusionen er, at regeringens handlingsplan er en række hensigtserklæringer, der falder godt i tråd 

med målene i SDU’s Strategi- og Ledelsesgrundlag. Politisk følges handlingsplanen op med ændret 

tilskudsprincip, som skal være udgiftsneutral. Alle udgifter skal være udgiftsneutrale for staten, og der 

kommer ikke yderligere bevillinger til at understøtte målsætningerne. 

Herefter var der drøftelse i udvalget. 

Det blev bl.a. drøftet om SDU for at nå målsætningen kan komme til at begrænse de studerenes frihed 

til at sammensætte deres studier. Det kom også frem, at SDU giver stipendiater til studerende, og at 

det også er tilfældet for ERASMUS og ERASMUS Plus, ligesom de i de aftaler er obligatorisk at 

tilbyde bolig til de studerende. 

Der blev også drøftet hvor stor en grad af fysisk mobilitet der skal være for at der er tale om mobilitet. 

Der udvikles hele tiden nye måder at udbyde fag/undervisning på (f.eks. Blended learning med 

begrænset fremmøde i samarbejde med et internationalt universitet). Og endelig blev det drøftet om  

vil også komme udfordringer i forhold til fysisk mobilitet og hvornår der er tale om et studie- eller 

praktikophold i udlandet, idet der hele tiden udvikles nye måder at tilbyde fag/undervisning (nye 

teknologier etc.) og er målene i det hele taget er realistiske? 



Der var bred enighed om, att vigtigste er at internationaliseringen går begge veje. 

Herefter kom Yulia Tinyakova med et oplæg vedr. udgående mobilitet på fakultetet. På fakultetets 

hjemmeside er der information til de studerende om udlandsophold på udlandsophold.  

Der kommer informationsdage på fakultetsniveau og der kom forslag om, at det også kunne ske på 

institutniveau. 

Der kommer også informationsmøder på campus i alle byerne og der arbejdes i, at studerende, der har 

været på studieophold, til at komme og fortælle om oplevelser og erfaringer. 

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem udbud af arrangementer fra DIK, fakultetet, institutterne 

og centrene og at de supplerer hinanden. 

Der blev stillet forslag om et ”homecoming” arrangement. 

Fakultetet vil gerne have både bachelor- og kandidatstuderende på studieophold i udlandet. 

 

Yulia arbejder videre med ideerne og tiltagene. 

 

Ad pkt. 3 Kvalitetssikring af internationaliseringsområdet (Blev behandlet før punkt 2) 

Yulia Tinyakova har gennemgået alle aftaler i ERASMUS og læst alle studenterrapporter. Det har 

mundet ud i en liste over forslag til bilaterale aftale, der bør opsiges. Efter drøftelse i udvalget, nåedes 

der enighed om at anbefale at aftaler med følgende universiteter opsiges. 

 Fachhochschule Bielefeld, Tyskland 

 Universität Ulm, Tyskland 

 Technische Universität Dresden, Tyskland 

 Wroclaw University of Economics, Polen 

 Institut Superieur du Commerce, Paris, Frankrig 

 Universidad CEU San Pablo, Spanien 

 

UIU forslag til opsigelser sendes i høring ved institutterne. 

Der var enighed om, at det ikke nytter at opsige en masse, uden at indgå nye aftaler. Hvis fakultetet 

opnår EQUIS akkrediteringen, vil det også gøre os meget attraktive internationalt. 

Herefter drøftedes proceduren ved indgåelse af nye aftaler, og der blev fremsat ønske om, at der også 

udfærdiges en procedure for opsigelse af aftaler. 

I forhold til databehandling, er der behov for at kunne sortere udvekslingsaftaler efter: 

 Land 

 Universitet 

 Periode 

 Antal af studerende ud/ind (pr. år) 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Samfundsvidenskab/Studerende/Udlandsophold


 Karakter (studerende ind) 

Der er forskellige ønsker i forhold til evalueringsrapporterne, bl.a.  

 Alle rapporter skal ligger digital 

 Rapporter skal kunne sorteres efter: land; universitet; periode; akademisk kvalitet; fag/linje 

 Adgang til rapporter (studerende/medarbejder) 

 Automatisk fremsending af rapporterne til fakultetet/studienævn 

 Evaluerings rapporter for studerende ’ind’ 

SDU opfylder kravene fra EU, men det er en stor opgave. Særligt i forhold til evalueringsrapporterne 

er det et stort ønske fra DIK og fakultet. 

I det nye ERASMUS Plus-program, er der bl.an. krav om kursus katalog året frem, sprogkursus og 

’student evaluation’ tool.   

Der blev stillet forslag om at udvikle en simpel smiley-ordning, evt. som en APP, for 

overskuelighedens skyld. Ikke til at erstatte evalueringsrapporterne, men som supplement til disse. 

Der var en drøftelse om oprettelse af SAMF facebook side eller lignede tool for at promovere 

studieophold. 

I denne drøftelse fremkom der et forslag og ønske om at ansætte studentermedlemmer til at oprette og 

vedligeholde sider på de sociale medier, og evt. arrangementer for hjemvendte studerende, der kan 

have brug for et forum til at bearbejde indtryk og udfordringer ved at være tilbage i Danmark. 

 

Ad pkt. 4 Status på EQUIS-projektet 

Jan Guldager kunne fortælle, at rapporten blev færdig og at fakultetet er ved at være klar til 

panelbesøget den 19.-21-. November 2013. Kapitel 9 i rapporten handler bl.a. om internationalisering 

og det uddybes på briefing møderne. 

 

Ad pkt. 5 Bordet rundt og meddelelser 

Yulia Tinyakova fremlagde en foreløbig liste over ønsker til nye aftaler. 

Land Universitet  Status På foranledning af 

Uganda Makerere University 

Business School 

Er i kontakt, 

afventer svar 

Søren Askergård, MMA program 

Indien Jain University, Bangalore OK Søren Askergård, MMA program 

Canada Université du Québec à 

Montréal 

OK SAMF 

Cameroun UBUEA University Er i kontakt, 

afventer svar 

Søren Askergård, MMA program 

Tyskland Zeppelin University OK SAMF 

 

 



Der modtages meget gerne ønsker om nye aftaler. Det blev aftalt at , men der skal også nok komme en 

begrundet forespørgsel, gerne fulgt op af en besøg fra Yulia tilbyder at besøgeTinyakova hos 

institutterne og studiemiljøerne for en drøftelse heraf. Der er ønske om at aftalte indgåelsen skal være 

mere studiebåret. 

 

  



Ad pkt. 6 Eventuelt 

Yulia Tinyakova orienterede deltagere om, at Juridisk Institut har afholdt Nordplus møde for 25 

deltagere fra nordiske og baltiske universiteter. 

Der vil blive indkaldt til nyt møde i starten af det nye år. 

 

Den 6. november 2013 

JGJ/kjs 

 


