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IKS Institutforum 

Ordinært møde d. 15. juni 2017  

Mødeleder: Annette Skovsted Hansen 

Referent: Camilla Dimke 

Dato: 15. juni 2017 

Varighed: 13.00-15.30 

 

Tilstedeværende:  

Annette Skovsted Hansen 
Bjarke Paarup 

Else Marie Wiberg Pedersen 

Jeppe Sinding 
Jette Baagø Klockmann 

Jytte Ringtved 

Kasper Tang Vangkilde 
Katrine Mandrup Bach 

Louise Fabian 

Ulrik Nissen 
Vinnie Nørskov 

 

Afbud: 
Carina Molsen Nielsen 

Kasper Bro Larsen 

Kristian Frausing Park 
Liselotte Malmgart 

Marlene Hillerup Rimmen 

Søren Sindbæk 

Tina Elgaard 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt  

Opfølgning fra sidste møde Der blev spurgt til hvorfor studiemiljøundersøgelsen ikke var på 

dagsorden, som det blev aftalt på sidste møde. Årsagen var at 

studieleder ikke kunne deltage på mødet. Det rykkes derfor til 

førstkommende møde efter sommerferien. 

 
 

Strategiopfølgning del 2 Institutforum genoptog drøftelsen af instituttets strategi. 

Omsætte de faglige synergier og aktiviteter i relevante og 

nyskabende uddannelsesaktiviteter: 

Institutforum udvekslede erfaring på tværs af afdelingerne. Generelt 

drøftes det jævnligt på IKS, hvordan underviserne kan arbejde mere 

på tværs.  

Forslag til forbedring: 

- Tydeligere understøttelse af tværfaglighed i undervisning og 

kommunikation af understøttelsen. Mere fokus på hvordan? og 

ikke kun på ambitioner og intentioner. Hvordan finder de 

enkelte undervisere fx ud af hvordan tværfaglig undervisning 

kan lade sig gøre? 

Understøtte og videreudvikle internationaliseringen af instituttets 

uddannelser, pædagogik og studiemiljø: 

Da strategien i sin tid blev udarbejdet, var der en plan om at 

tiltrække flere internationale full degree. Dette er dog forhindret pga. 
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dimensioneringen som også omfatter selvbetalere.  

IKS er langt fra målet om udveksling af studerende i forhold til 

ministerens krav, men det er uvist om det får konsekvenser. Ifølge 

de studerende mangler der i høj grad gennemskuelighed og 

information vedr. udvekslingsaftaler. 

Forslag: 

- Bedre og mere gennemskuelig information om udveksling på 

hjemmesider målrettet de studerende. 

- Der bør indgås mere optimale partneraftaler. Afdelingerne 

kunne godt have 2-3 partneruniversiteter de samarbejder 

med, som kan tilbyde vores studerende optimale 

udvekslingsmuligheder.  

I forhold til studiemiljø efterspørges et internationalt stærkt og 

sammenhængende miljø. Dette er dog ikke helt etableret endnu. 

Ifølge de studerende opfatter de internationale studerende ikke et 

stærkt og sammenhængende miljø. 

Forslag: 

- De studerende foreslog, at man fokuserer på at styrke de 

enkelte uddannelsers internationale studiemiljø i første 

omgang, så man styrker de internationale studerende i de 

fagmiljøer, hvor de har deres dagligdag.  

I forhold til IT-understøttelse udvekslede institutforum erfaring og var 

enige om, at der er en del tekniske udfordringer som enten 

besværliggør eller umuliggør it-baseret undervisning og eksamen.   

Der er blandt medarbejderne en del skepsis overfor Cudim og deres 
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kurser. Ved de fleste IT- kurser (ikke kun hos Cudim) opleves en 

diskrepans mellem gode intentioner og fag-målrettet brug af 

værkstøjerne. Ofte sidder IKS medarbejdere tilbage med følelsen af 

at et kursus var spændende, men ikke brugbart i deres specifikke 

undervisning. 

Sikre og videreudvikle kvalitet, relevans og økonomisk 

bæredygtighed på instituttets bachelor – og kandidatuddannelser 

Studiemiljøundersøgelse laves med faste intervaller og de tages 

meget alvorligt med løbende opfølgning. Der er stort fokus på optag 

og frafald. 

Forslag: 

- IKS skal blive bedre til at sætte ord på hvorfor et givent fag er 

relevant for at forhindre frafald efter få måneder fordi de 

studerende ikke kan se relevansen med faget. 

- Der skal skabes større transparens, så de studerende ved 

hvad de går ind til fra start.  

- Overveje test ved kvote to optag. SDU har gode erfaringer 

med dette. 

Institutforum udvekslede erfaring omkring frafald og drøftede 

vigtigheden i at møde de studeredende på deres præmisser i stedet 

for udelukkende at køre sin egen fagtradition af. IKS vil være nødt til 

at gøre ting anderledes i fremtiden for at nå de kommende 

generationer. U-Days blev også drøftet. Det lader til at være en vigtig 

opgave som pålægges vejledningen. Måske skulle man tænke det 

anderledes, så de studerende bliver bedre forberedte på hvad de 

skriver sig op til. 
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Institutforum diskuterer sidste del af strategien på førstkommende 

møde efter sommerferien. 

Årshjul for næste semesters 
møder 

Udover de faste punkter jvf. institutforums kommissorium valgte 
institutforum følgende temaer til det kommende årshjul: 

 

- Sammenhæng mellem uddannelse og forskning – hvilke 
udfordringer står vi med? Punktet diskuteres også i akademisk 

råd d. 29. september 2017 og det vil være hensigtsmæssigt at 

IKS repræsentanten fra institutforum klædes på til dette. 
Tovholdere: Bjarke Paarup og Vinnie Nørskov. 

 

- Mere sammenhængende forskningstid for de enkelte VIP – der 

udarbejdes et idékatalog. 
Tovholdere: Annette Skovsted Hansen og Ulrik Nissen. 

 

 
- Et samfundsengagerende institut med fokus på 

erhvervssamarbejde – hvad vil vi, hvad kan vi?  

Der udarbejdes et idékatalog eller en handleplan. 
Tovholdere: Louise Fabian og Kasper Tang Vangkilde. 

 

 
- Studiemiljø på IKS – hvordan håndterer vi at stress blandt 

studerende bliver en stadig større udfordring.  

Der udarbejdes et form for værkstøjskatalog. 
Tovholdere: Liselotte Malmgart og Katrine Mandrup Bach. 

 

 
Der sættes endvidere fokus på opfølgning på flere kvinder i forskning. 

 

 

 
 

 

Bjarke Paarup og 
Vinnie Nørskov 

udarbejder oplæg 

 
 

 

Annette Skovsted 

Hansen og Ulrik 
Nissen udarbejder 

oplæg 

 
Louise Fabian og 

Kasper Tang 

Vangkilde 
udarbejder oplæg 

 

 
Liselotte Malmgart 

og Katrine Mandrup 

Bach udarbejder 
oplæg 

 

 
 

Organisation og ledelse v. 

Bjarke Paarup 

Orientering om MSO proces: 

MSO processen er ikke sat i værk pt. da der afventes et nyt udspil 
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om ansættelsesprocessen fra rektoratet. 

 

Orientering om procedure for ansættelse af Postdoc: 
Instituttet bruger for mange ressourcer på nedsættelses af fulde 

bedømmelses-og ansættelsesudvalg ved ansættelses af postdocs. 

Der er derfor udarbejdet et forslag som ændrer proceduren og 
forenkler processen for instituttet. Forslaget skal i første omgang i 

høring i akademisk råd. 

 
Orientering om IKS erhvervsudvalg og erhvervsambassadør: 

Anne Line Dalsgaard har tidligere været udpeget som 

erhvervsambassadør for IKS. Hun har nu trukket sig fra posten og i 
stedet er Kasper Tang Vangkilde blevet udpeget.  

 

For at kunne styrke den dagsorden og udvikling som IKS har gavn af, 
er det besluttet at nedsætte et erhvervsudvalg som i første omgang 

skal lave et kommissorium for deres arbejde som sendes i høring ved 

institutledelsen og institutforum. Det endelig udvalg offentliggøres på 
et senere tidspunkt, når de forslåede personer har givet tilsagn. 

Kasper Tang Vangkilde er dog selvskrevet til udvalget som 

erhvervsambassadør. 

 
Institutforum stillede forslag om at yderligere to personer med fordel 

kunne indtræde i udvalget. De to personer var dog ikke underrettet 

om forslaget og det er uvist om de kunne have interesse i dette.  
 

Forslaget om ekstra personer i udvalget sendes tilbage til 

institutledelsen som i sidste ende træffer afgørelsen om udvalgets 
størrelse. 

 

 
Orientering om udpegning af medlemmer til biblioteksudvalg: 

Institutledelsen har truffet beslutning om at lade Bo Holm og 

Charlotte Appel fortsætte i biblioteksudvalget. De to medlemmer sad 
også i det indledende udvalg og der er derfor oplagt at de fortsætter.  
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Evt. - Sekretariatsleder informerede om nye kompetencemidler, som 

kan anvendes til digital kompetenceudvikling.  

- Mødetidspunkter for efteråret udsendes snarest. Møderne kan 

ikke lægges fast den 4. onsdag i næste semester. Alle 

indkaldes via Outlook. 

 

 

   

 


