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Til stede: Anne Binderkrantz (AB), Jørgen Dige Pedersen (JDP), Morten 
Brænder (MB), Louise Lindskrog (LL), Frida Mølgaard Gravesen 
(FMG), Marius Opstrup Morthorst (MOM), Steffen Selmer 
Andersen (SSA) og Søren Faurskov Hansen (SFH). Desuden 
deltog Hanne, Kathrine og Matthias (stiller op til Studienævnet 
ved næste valg) samt Cecilia, Tobias (russekretærer OPØ), Ane og 
Charlotte (russekretærer Statskundskab/Samfundsfag), der var 
gæster til punkt 4. 

 

Endvidere deltog: Susanne Vang, Nikoline Ohnemus Christensen og Lone 
Jørgensen (referent). 

 

Afbud: Lars Skipper og Peter Bjerre Mortensen. 
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7. Dispensationer og godkendelser 
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Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Meddelelser 

• Kandidatseminarer: Der har været et overraskende lavt antal tilmeldinger til forårets 
kandidatseminarer. Det betyder, at ni fag skal aflyses på grund af for få tilmeldte. Årsagen kan 
måske være, at der er flere, som tager i praktik eller på udveksling. Der er især mange 
engelsksprogede fag, der er blevet aflyst. 
 

• Summer University: Som noget nyt vil instituttet udbyde et enkelt fag på Summer University. 
Det bliver et engelsksproget bachelorfag, som er rettet mod udvekslingsstuderende. Dette kan 
blandt andet forbedre samarbejdet med nogle af vores samarbejdspartnere i udlandet, da vi 
med et Summer University-fag giver deres bachelorstuderende mulighed for at komme til AU 
og tage sommerfag. Faget bliver et EU-fag, og tanken er at prøve med et fag i første omgang, og 
så derefter vurdere, hvorvidt dette skal gentages, og om vi evt. skal tilbyde mere end et fag alt 
efter, hvilke erfaringer der gøres med dette fag. Faget kan ikke tages af vores egne studerende. 
 

• Kandidatuddannelse i OPØ: Der oprettes en linje på kandidatuddannelsen i økonomi, som 
bachelorerne fra OPØ vil have retskrav til. Der arbejdes på de nærmere detaljer og på at løse 
udfordringer i forbindelse med uddannelsen. 
 

• Studiemiljøundersøgelsen: Denne er nu i gang, og vi håber på en god svarprocent. 
 
• Vinteroptag: Der er kommet tal for vinteroptaget, hvor der er sat 30 pladser af. Der har været 

21 ansøgere på Statskundskab, så alle, der opfylder adgangskravene, kommer ind. 
 
• Dagsordenen: Der er et ønske om, at denne fremover er lidt mere uddybende, så man bedre 

ved, hvordan man skal forberede sig. 
 
• Institutionsakkrediteringen: Interviews, osv. er nu overstået og vi venter spændt på resultatet. 
 
• Punkt til næste SN-møde: Næste gang skal der være et punkt om, hvordan man bedst 

kvalitetssikrer overleveringen mellem nye og afgående studenterstudienævnsmedlemmer. 

3. Godkendelse af referat fra møde 9/16 den 26. oktober 2016 

Vedr. punkt 4 om Policy-evaluering fremgår det ikke tydeligt nok i referatet, at der skal indgå en 
ekstra evaluering. Dette tilføjes. 

4. Rus-evaluering 2016 - jf. bilag (besøg af russekretærer for 
Statskundskab/Samfundsfag og OPØ) 

OPØ: Der blev fra russekretærerne berettet om, at RUS-ugen overordnet set var en succes.  
Økonomisk var der lidt mindre støtte end sidste år, men der har alligevel været et overskud på  
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10.000 kroner. 

Der har været en fin svarprocent på evalueringen, og overordnet gode tilbagemeldinger på hele 
arrangementet. I år var tutorerne mere inddraget i hele ugen, fremfor enkelte ting, hvilket 
fungerede godt. Til næste år overvejes en enkelt friaften i løbet af ugen. 

Anbefalingen fra rus-sekretærerne er, at man igen til næste år fastholder spredningen af rus’ere fra 
både OPØ og Statskundskab. 

Det blev foreslået, at der næste år også kunne laves korte fokusgruppeinterviews i evalueringen for 
at komme endnu mere i dybden med denne. Ellers var der fra Studienævnet ros til rus-ugen, 
arrangørerne og til den gode evaluering. 

STATSKUNDSKAB/SAMFUNDSFAG: Her er både arbejdet op til RUS-ugen og selve RUS-
ugen, ifølge russekretærerne, gået rigtig godt. Der var 326 deltagende til RUS-ugen og 285 til 
hytteturen. 

Lokalemæssigt og logistisk var der nogle udfordringer ift, at få tilstrækkeligt store lokaler, da der 
også var andre store studier, der skulle bruge lokalerne på samme tid. Her blev det på mødet 
foreslået, at Statskundskab sammen med Jura og Psykologi indkaldes til et fællesmøde, så man til 
næste år undgår disse problemer. 

Økonomisk var der i år et underskud på 14.000 kroner. Der blev denne gang taget imod mindre 
støtte fra nogle af sponsorerne pga. den aggressive attitude fra sidste år, som man dog har haft en 
god dialog om. Sponsorerne var meget samarbejdsvillige og det fungerede bedre med dem i år. 

Overordnet set har evalueringerne på RUS-ugen været gode, og tutorerne har ligeledes fået gode 
evalueringer. Der var enkelte udslag med mindre gode tilbagemeldinger, men dette skyldtes mere 
praktiske omstændigheder (defekt air condition, regn og pladsmangel) end selve arrangementet. 
Ellers viser evalueringen, at RUS-ugen har bidraget godt til sammenholdet og givet en god 
introduktion til studiet. 

I forhold til hytteturen er der i evalueringen delte meninger om, hvorvidt hytteturen skal lægge i 
direkte forlængelse af rusugen, som den gør nu, eller om den skal flyttes. 

Der var et lavere antal respondenter end sidste år, hvilket vidner om potentiale for forbedring. Her 
blev det foreslået, at der i evalueringen kunne fokuseres mere på få, men vigtige, spørgsmål og på 
den måde se, om man igen kan få svarprocenten højere op. 

Desuden blev det nævnt, at man allerede nu kan se på, om der er ting/arrangementer, der kan 
tænkes anderledes til næste år, og om man i det hele taget skalændre på RUS-ugen og dens 
arrangementer. Det var der delte meninger om i Studienævnet. 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om coachingen til tutorerne for 50.000 kroner fortsat skal 
være der, da man slet ikke har en evaluering på dette, og det er et forholdsvist dyrt tiltag. Generelt 
bør man hvert år evaluere på de store afgiftsposter. 

5. Godkendelse af pensum – jf. bilag 
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Politisk teori: Der har længe været diskussioner om, at pensum i faget er stort. Her kunne man 
lægge mere primær litteratur om til supplerende litteratur. Man kunne se på, om ECTS-
vægtningen skal laves om, så Politisk teori evt. får noget af vægtningen fra Videnskabsteori, som 
tæller 10 ECTS. 

Man kunne i det hele taget gentænke, hvordan man tolker og fordeler primærtekster og 
supplerende tekster. Og også hvordan dette formidles til de studerende, så der hos dem ikke er 
nogen tvivl om, hvad der forventes læst, og hvad der ikke gør. 

Pensum blev godkendt, men med ovenstående in mente, som gives videre til underviserne i 
Politisk teori. 

Public Manangement: Det kunne have været fint, hvis det en anden gang blev taget op i 
Studienævnet inden, om økonomerne må tage et sådant fag som valgfag, inden det bliver besluttet. 

Fremover vil vi gerne have et mere præcist samlet antal sider (fra side xx til side xx), så det er 
nemmere at gå til. På den måde ved vi også bedre, hvor mange sider, det handler om og præcist 
hvor mange siders pensum, der er. 

Der er stadig to fag (Policy-evaluering og Methodology of Political Science and Economy), der ikke 
er 100 % på plads, men de er klar til det næste møde i Studienævnet. 

6. Diskussion af kandidatuddannelse – jf bilag 

Da der er indført kernefag, Individuelt politologisk seminar samt den nye engelsksprogede 
kandidatuddannelse, kunne det være en idé at tage en diskussion om, hvordan de studerende 
agerer på KA-uddannelsen, og generelt se på, hvordan de nye tiltag fungerer. Dette sættes i gang 
blandt underviserne og der opfordres til, at det også sættes i gang på studentersiden. Det tages så 
op på et senere tidspunkt I Studienævnet, og på grund af tiden udsættes punktet indtil videre til et 
senere SN-møde. I forlængelse af ovenstående blev det nævnt, at der også kan gås mere i dybden 
med at se på, hvordan kernefagene fungerer/ikke fungerer, og om udbuddet er tilstrækkeligt. 
Desuden kan diskussionen om metodefag på kandidatuddannelsen også tages op. 

7. Dispensationer og godkendelser 

Til næste eksamensrunde kan man overveje, om praksis for forlænget tid til eksamener på mere 
end 24 timer skal ændres. Der gives lige nu forlænget tid til den form for eksamener, selvom det 
ikke er praksis mange andre steder på BSS.  

8. Evt.: 

• Det skrives fremover i dagsordenen, hvornår SN-møder senest slutter. Det gør de 1 time og 45 
efter starttidspunktet. 

• Statskundskab vil gerne have et introarrangement om bachelorfag i stil med det OPØ har haft. 

 

Mødet sluttede kl. 16:05. 

Anne Binderkrantz         / Lone Jørgensen 
Studieleder            AC-fuldmægtig 


