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Referat fra møde 3/17 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag 
Torsdag den 30. marts 2017, kl. 13:15 

 
Til stede: Anne Binderkrantz (AB), Jørgen Dige Pedersen (JDP), Lars Skipper 

(LS), Morten Brænder (MB), Hanne Vermeulen (HV), Matthias Røy 
Wagner (MRW), Hans Hallmann (MH), Jonas Damgård Dall (JDD), 
Kathrine Hyldgaard Poulsen (KHP) 

Endvidere deltog: Christian Bøtcher Jacobsen, Susanne Vang og Solveig Andsbjerg 
(referent) 

Afbud: Morten Brænder, Peter Bjerre Mortensen (PBM) 
 
 

D a g s o r d e n: 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
2.  Meddelelser 
3.  Godkendelse af referat fra møde 2/17 den 2. marts 2017, jf. bilag 
4.   Diskussion af henvendelse fra offentlig forvaltning om ændret 

eksamensform, jf. bilag  
5.  Godkendelse af fagudbud på kandidatuddannelsen til efteråret, jf. 

bilag 
6.  Orientering om ny praksis for midlertidig indskrivning på 

kandidatuddannelsen, jf. bilag 
7.  Diskussion af klagefrister og muligheden for tilbagemelding på 

eksaminer 
8.  Censorberetning 2016, jf. bilag 
9.  Dispensationer og godkendelser 

Punktet behandles for lukkede døre 
10.  Eventuelt 

 
Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

 
Dagsordenspunkt 2. Meddelelser 
2.1. studieledermøde KU og SDU 
AB har afholdt møde med studielederne fra Institut for Statskundskab på KU og SDU. 
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Der blev bl.a. diskuteret praktikophold. PÅ KU og SDU er man også bekymrede over arbejdsbelastningen i 
praktikken, da der kun godskrives 500 timer og studerende skal have tid til at tage de sidste 10 ECTS i samme 
semester som praktikopholdet. 

 
2.2. Institutionsakkreditering 
Institutionsakkrediteringen er blevet betinget godkendt. Man forsøger nu at arbejde frem mod, at den bliver 
godkendt i stedet for betinget godkendt. Det er besluttet fælles grænseværdierne for hele AU for 1-års 
kandidatfrafald og for undervisningsevaluering. Endvidere er der indført en ny supplerende indikator, i form af 
”VIP-dækningsgrad af minimumstimetal”.  

Denne nye indikator vil blive rød på BA, da Statskundskab har VIP dækning på forelæsninger og i overvejende 
grad studenterundervisere til instruktortimerne. 

AB uddyber, at det vil give en yderligere VIP belastning. I forvejen giver VIP vejledning på ½ time for én 
studerende. I beregningen er det den samme belastning, om der vejledes et helt hold på 300 studerende eller én 
studerende = ½ time belastning pr. VIP. 

Det forventes dog, at der bliver fuld VIP dækning på holdene på Sammenlignende Stat fra E17. OF er næsten 
også i mål med 100% dækning. 
 

2.3. FLOWlock 
Fra sommereksamen S17 vil der blive indført FLOWlock eksamener ved stedprøver uden hjælpemidler, hvor 
der i dag oftest skal skrives i hånden. For Statskundskab vil FLOWlock eksamen blive brugt til Mikro- og 
Makroøkonomieksamen samt nogle enkelte seminarer, der har denne eksamensform. 

 

2.4. Brokkedag 
MRW orienterer, at der har været arrangeret ”brokkedag”.  

Opmærksomhedspunkterne var: 
Kend dit kernefag,  
Politiske Institutioner, 
BA-projekt, afleveringstidspunkt. Der har været noget forvirring omkring kun var en foreløbig afleveringsdato 
af BA-projekt som nogen undervisere har orienteret om i starten af semestret. 

AB bemærker, at der også har været midtvejsevalueringer i PI, hvor eventuel ”brok” bør komme frem og 
dermed kommer til underviserne. 

HH påpegede, at mange studerende synes, at der er en uretfærdig holdundervisning, da nogen har en rigtig god 
underviser til holdundervisning og nogen ”bare” har en god holdunderviser. Det har bevirket, at flere studerende 
følger andre hold end deres eget. 

 

2.5. Eksamensdatoer 
Offentliggøres 31.3.17. Bemærkes, at de stadig er foreløbige. 
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Dagsordenspunkt 3. Godkendelse af referat fra møde 2/17 den 2. marts 2017, jf. bilag 
Under pkt. 7 blev tilføjet følgende til sidste sætning ”,hvor der bl.a. vil være fokus på tidsforbruget i 
praktikken.” 

Herefter blev referatet godkendt. 

 
Dagsordenspunkt 4. Diskussion af henvendelse fra Offentlig forvaltning om ændret eksamensform 
Christian Bøtcher Jacobsen orienterede om baggrunden for ønske om at ændre eksamensform: Det er svært at 
belønne for et reelt selvstændig arbejde, da det tidsmæssigt er muligt at arbejde sammen om individuelle 
eksamensbesvarelser. Det er også kommet til udtryk fra eksterne bedømmere. 6 timers eksamen vil give en 
mere fair bedømmelse af den enkelte studerende. 
 
De studerende spurgte ind til, hvorfor det menes, at samarbejde i læsegruppen udgør et problem? 6 timers 
eksamen er en meget stressende eksamen.  
 
De studerende spørger, om det kunne have noget med opgaveformuleringen at gøre, at det kan være 
vanskeligt, at differentiere i opgavebesvarelserne uanset? 
 
De studerende er mere interesseret i mere dybdegående eksamensopgaver, som kunne være en 7 dages 
eksamen. 
 
LS er bekymret, hvis eksamensformen ændres, da der vil komme til at mangle skriftlighed i OPØ, da det er 
den eneste skriftlige eksamensopgave, der er inden BA-projektet. 
 
AB afsluttede med at orientere om, at Fakultetet tager emnet om udprøvning og udprøvningsmetoder op her 
i foråret. 
 
 
Dagsordenspunkt 5. Godkendelse af fagudbud på kandidatuddannelsen til efteråret 
Fagudbuddet blev diskuteret.  
 
KP seminarer og OF seminarer kan vælges af OPØ studerende 
Hvis OPØ studerende ønsker at tage 20 ECTS kernefag 101, 102 og 106 på 7. sem skal de tage de Obligatoriske 
fag på 9. semester og kan dermed ikke komme ud – tage mobilitet. 

Seminarerne til Exchanges kan også vælges af studerende på linjen KA i Statskundskab (eng.)  

Udbuddet blev godkendt. 

Der blev givet dispensation til eksamensform i seminar 252 i E17, til 4 timers skriftlig eksamen og den samme 
eksamensform til re-eksamen. 
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Dagsordenspunkt 6. Orientering om ny praksis for midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen 
AB orienterede fra uddannelsesforum den 29.3.17 
Hvis der søges om dispensation til midlertidig indskrivning på KA, må der maksimalt mangle 20 ECTS for at 
bestå BA. 
Der vil blive set på den økonomiske konsekvens af at tillade Summer School mellem BA og KA. Der kan gives 
tilladelse denne sommer med til at tage Summer School mellem BA og KA. 
 
 
Dagsordenspunkt 7. Diskussion af klagefrister og muligheden for tilbagemelding på eksaminer 
Studerende vil gerne have andre klagefrister over eksamen. De vil gerne have, at klagefristen først starter efter, 
at der er givet tilbagemelding på eksamen. 
 
Det er ikke muligt at ændre klagefrister, da det er bekendtgørelsesbestemt. Bedømmere kan vælge at give 
tilbagemelding efter klagefristen.  
 
Det er muligt at sende klage rettidigt og så eftersende begrundelse efter tilbagemelding på eksamen. 
 
 
Dagsordenspunkt 8. Censorberetning 2016 
Censorberetningen blev diskuteret. 
 
Det væsentligste i beretningen er, at der overgås til ”censor-it”. Her skal der bl.a. angives meget præcist, hvad 
censor er ekspert i. 
 
 
Dagsordenspunkt 9. Dispensationer og godkendelser 
Lukket punkt. 
 
Der blev diskuteret afmelding af valgfag efter der er fulgt undervisning og deltaget i eksamen. Studienævnet har 
ikke hjemmel til at give dispensation. 
Principbeslutning – Udsættelse af afleveringsfrist af BA-projekt, da Danmarks statistik har lukket database i en 
periode. Studienævnet giver tilladelse til udsættelse af afleveringsfristen. 
 
 
Dagsordenspunkt 10. Eventuelt 
Intet til punktet 
 
Mødet sluttede kl. 15.00 
 
 
 
Anne Binderkrantz    / Solveig Andsbjerg 
Studieleder      studienævnssupporter 
  
  


