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D a g s o r d e n: 

 
1.  Godkendelse af dagsorden 
2.   Meddelelser 
3.  Godkendelse af referat fra møde 5/16 den 1. juni 2016 
4.  Rusarrangement - OPØ 
5.  Godkendelse af BA pensum E16 

5.1. OP 
5.2. Public Policy - OPØ 

6.  Studiemiljøundersøgelse, jf. bilag 
7.  Forslag til ændring af fagets navn ”Public Finance and Public 

Policy” til det danske ”Offentlig politik og Økonomi” på OPØ 
8.  Ændring af Politiske institutioner nu den danske version, jf. bilag 

Samt eventuel justering af IP 
9.  Forslag til ændring af eksamen i Forvaltningsret, jf. bilag 
10.  Dispensationer og godkendelser 

Punktet behandles for lukkede døre 
11.  Eventuelt 

 
 
Dagsordenens punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

Dagsordenens punkt 2. Meddelelser 
2.1. Eksamensplanen 
Denne blev gennemgået. Eksamensplanen lægges på Blackboard. 
 
2.2. Fremdriftsreformen 2.0 
I forhold til beståelseskravet er den akkumulerede model valgt for Aarhus Universitet. Det 
betyder, at man eksempelvis godt kan tage 40 ECTS på første år, så længe man inden 
udgangen af andet studieår når op på 90 ECTS. Dog er der stadig mange uafklarede forhold. 
 
2.3. Optag på kandidatuddannelserne 
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Der er fortsat en del, der ikke har svaret. Efter 2. runde-optaget har der været et par ekstra 
ansøgere på den dansksprogede kandidat i Statskundskab, mens der på den engelske 
kandidatuddannelse er 12 ekstra ansøgere. Det anslås, at optaget på den engelsksprogede vil 
ligge mellem 15 og 30 studerende. 
 
2.4. Møde med kandidatforeningen 
Foreningen er i gang med at planlægge hyttetur/informationsarrangement for alle 
kandidatstuderende. Studerende fra den engelsksprogede kandidatuddannelse bliver også 
inviteret. 
 
2.5. Akkreditering 
Akkrediteringsrådet har været her. Steffen var med og orienterede om dette.  
 
2.6. Kandidatstuderende 
Anne er ved at få overblik over, hvad statskundskabsstuderende gør på kandidatuddannelsen. 
Fx bruger en gennemsnitsstuderende cirka halvdelen af sine ECTS på Statskundskab og de 
resterende ECTS et andet sted/andre steder. Klaus Mors er i gang med at lave statistik på 
dette. 
 
Dagsordenens punkt 3. Godkendelse af referat fra møde 5/16 den 1. juni 2016  
Referaterne blev godkendt. 
 
Dagsordenens punkt 4. Rusarrangement OPØ 
På mødet var der besøg af Cecilia og Tobias, der præsenterede rusarrangementet for den 
kommende opstart på OPØ. Denne gang er rusarrangementet to dage længere end hidtil. Det 
blev diskuteret, hvorvidt taletid til sponsorerne fremfor taletid til foreningerne er en god idé 
eller ej. Dog er det kun relevante emner, sponsorerne holder oplæg om i rusugen, hvilket er 
ok. 
 
Der blev yderligere snakket om, hvorvidt det i fremtiden blot skal være OPØ-studerende, der 
skal være tutorer, eller om det stadig også skal være Statskundskab-studerende. I fremtiden 
bliver det sandsynligvis stadig et mix af studerende fra begge studier. Der håbes på et optag 
på cirka 60. 
 
Dagsordenens punkt 5. Godkendelse af BA pensum E16 
5.1. OP 
OK 
 
5.2.Public Policy – OPØ 
OK 
 
Det blev bemærket, at ECTS-vægten i OP er sat ned, mens pensummet er blevet større.  
 
Dagsordenens punkt 6. Studiemiljøundersøgelse 
Denne gennemføres hvert tredje år og i år afsluttes den d. 25. november. Der diskuteres, 
hvorvidt der i spørgeskemaet skal skæres ned på antallet af spørgsmål, så antallet af 
respondenter muligvis bliver højere. På mødet var der enighed om, at længden af 
spørgeskemaet er passende. Der kunne evt. gennemføres et bedre faktatjek over, hvorvidt 
respondenterne stadig er på studiet, når de besvarer spørgeskemaet. 
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Dagordenens punkt 7. Forslag til ændring af fagets navn ”Public Finance and Public 
Policy” til det danske ”Offentlig politik og Økonomi” på OPØ 
Dette blev vedtaget. 
 
Dagsordenens punkt 8. Ændring af Politiske institutioner nu den danske version. Samt 
eventuel justering af IP 
Her er det tanken at få to fag, der overordnet set hænger bedre sammen, hvis man 
justerer/bytter lidt rundt på begge. Fx mere udenrigspolitik over til IP igen. I 
indholdsbeskrivelsen for Politiske institutioner slettes ”samt EU’s udenrigspolitik”. Hermed 
blev begge ændringer vedtaget. 
 
Dagsordenens punkt 9. Forslag til ændring af eksamen i Forvaltningsret 
Det foreslås, at eksamensspørgsmålene fremover bliver til kendt stof, da størstedelen af de 
studerende allerede er bekendt med spørgsmålene, som hvert år er de samme. Dette vedtages. 
Det diskuteres endvidere, om eksamensmetoden på sigt skal ændres. 
 
Dagsordenens punkt 10. Dispensationer og godkendelser (Punktet behandles for lukkede 
døre). 
Der gives ikke dispensation til at være to til Projektseminar, da der er kommet Individuelt 
Politologisk seminar. I stedet kan gives dispensation til at skrive gruppeeksamensopgave i 
Individuelt Politologisk seminar. 
 
Dagsordenens punkt 11. Eventuelt. 
 
Punkt til næste møde: Eksamensform for OPØ i OP – skal denne laves om, da ECTS-vægten 
er ændret? 
 
Mødet sluttede kl. 14.40. 
 
 
Anne Binderkrantz       / Lone Jørgensen 
Studieleder       AC-fuldmægtig 
  
  
 


