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Referat fra møde 7/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag 

Tirsdag den 13. september 2016, kl. 13:00 

 

Til stede: Anne Binderkrantz (AB), Jørgen Dige Pedersen (JDP), Morten Brænder 
(MB), Lars Skipper (LS), Frida Mølgaard Gravesen (FMG), Marius 
Opstrup Morthorst (MOM), Steffen Selmer Andersen (SSA) og Søren 
Faurskov Hansen (SFH) 

 

Endvidere deltog: Susanne Vang, Nikoline Christensen, Christopher Kehlet Ebbrecht, Lars 
Thorup (gæst indtil punkt 4) og Lone Jørgensen (referent) 

 

Afbud: Louise Lindskrog (LL), Peter Bjerre Mortensen (PBM) 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Godkendelse af referat fra møde 6/16 den 23. juni 2016 
4. Speciale til tiden (besøg af specialekoordinator Lars Thorup) 
5. Evaluering af specialer 
6. Evaluering af forårets fag 
7. Handlingsplaner for Statskundskab + OPØ 
8. Beslutning om kursus i akademisk skrivning på 3. eller 4. semester 
9. Ændret praksis for midlertidig indskrivning 
10. Eksamensform for OPØ i OP – skal denne laves om, nu hvor ECTS-vægten er ændret? 
11. Mødedatoer for E16 
12. Dispensationer og godkendelser Punktet behandles for lukkede døre 
13. Eventuelt 
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Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Meddelelser 
• OPØ-optaget blev kort omtalt 
• Den engelsksprogede kandidatuddannelse i Statskundskab: Der er tilfredshed med optaget på 

uddannelsen, hvor 22 studerende er blevet optaget. Der har generelt været positive 
tilbagemeldinger efter studiestart fra både undervisere og studerende. Indtrykket er, at det er 
en flok meget engagerede studerende, som også mødte talstærkt op til hytteturen. Alt i alt et 
rigtig godt førstehåndsindtryk. 

• RUS-ugen: En uheldig episode med nogle jurastuderende er blevet beklaget. Disse var klædt ud 
på en måde, som kunne være stødende for nogen, mens der stod ”Statskundskab” bag på deres 
trøjer. 

• Bedømmelsesfrister på BA-opgaver og specialer: Der sigtes på BSS mod ensretning i forhold til 
bedømmelsesfrister på bacheloropgaver og specialer. Hos os er der to ugers bedømmelsesfrist 
på specialer og tre uger på bacheloropgaver.  

• Bedømmelsesfrister til vintereksamen: Alle på BSS skal nu have tastet resultater senest d. 5. 
februar. Dette giver nogle udfordringer hos os, da vi så risikerer eksamener lige efter hinanden. 
Derfor vil vi nok se en eksamensplan fremover, der er lidt mere presset, end den plejer at være. 

• Eksamenssprog på kernefag: Sproget ligger som udgangspunkt fast, men på et tidspunkt (få 
dage) kan der have ligget andre oplysninger i Kursuskataloget. Nogle studerende vil nu gerne 
have lov til at aflevere eksamensopgaven på dansk i stedet for på engelsk, og det skal de så søge 
om. Men dette bliver ikke nødvendigvis imødekommet, det kommer an på den enkelte sag. 

• Kursuskatalog: Man er godt i gang med at se på fag til det kommende semesters kursuskatalog. 
Der er en masse spændende seminarer under opsejling, og det forventes at der kommer til at 
ligge cirka 27 seminarer tilgængelige. 

• Områdestudienævn: Her har der været diskussioner om, hvorvidt man kan skyde nogle af sine 
vejledningstimer til specialet, hvis man udskyder afleveringsfristen ved at bruge forsøg. Vores 
praksis er lige nu, at man får den vejledning, man har brug for. Det blev diskuteret, hvordan 
praksis skal være fremadrettet. 

• MB orienterede kort om mødet med rekrutteringsudvalget. 
 

3. Godkendelse af referat fra møde 6/16 den 23. juni 2016 
Referatet blev godkendt. 

 
4. Speciale til tiden - besøg af specialekoordinator Lars Thorup 

LT orienterede om tiltaget, ”Speciale til tiden,” som blandt andet handler om tidlig 
specialeforberedelse og om at klæde de studerende bedst muligt på til specialet. Herunder 
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hvordan man bedst får færdiggjort et speciale på 4,5 måned. Det er planen, at der skal køre 
nogle aktiviteter for kommende specialestuderende i efteråret, som stadig er under 
udarbejdelse. For eksempel er der planer om en specialeweekend/dag i november, hvor der er 
mulighed for at ideudvikle og lige så stille få sat gang i specialeprocessen og udnytte, at man er 
flere, der skal skrive speciale og dermed blive en del af et fællesskab. I løbet af arrangementet 
vil der være forskellige relevante oplæg i. 
 
Ideerne og udfordringerne omkring ”Speciale til tiden” blev vendt. Uanset om det bliver en 
succes eller ej, foreslås det, at arrangementet skal have en chance for at blive implementeret 
over nogle år, da det på sigt kan være meget givtigt ift. FDR II. Det blev foreslået, at sociale 
arrangementer kunne være en god ide under arrangementet. 

 
Herudover blev der talt om, at der kan opstå udfordringer omkring opstart/aflevering af 
specialer ift. specialepladser, idet nogle skal aflevere d. 1. marts, mens de nye 
specialestuderende påbegynder processen d. 1. februar. Her prioriteres dem, der starter op d. 
1. februar, så de kan nå at blive færdige på 4,5 måned. 
 
Generelt kan der på sigt komme udfordringer med at finde nok specialepladser, da vi fra 
sommeren 2017 mister pladserne på Trøjborg. Der er dog løsningsforslag i gang for at få dette 
løst. 
 
Der vil sandsynligvis være cirka 130 specialestuderende i det kommende semester. 
 

5. Evaluering af specialer 
Rapporten blev diskuteret og nogle af resultaterne blev kort drøftet. Dette er den sidste 
rapport, der kommer på denne måde. Fremadrettet er det CUL, der står for udarbejdelsen. 
 

6. Evaluering af forårets fag 
Oplevelsen her er, at evalueringen tages alvorligt af underviserne, og resultaterne er taget til 
efterretning. Der følges yderligere op på evalueringen i Forvaltningsret, og Politiske Institutioner 
gennemgår vi nærmere til det kommende Studienævnsmøde. 
 

7. Handlingsplaner for Statskundskab + OPØ 
Blandt andre AB og LS har mødtes med prodekanen for at diskutere, hvilke fokuspunkter der 
skal være på handlingsplanen. Her er fokuspunkterne: 
 
Statskundskab og Samfundsfag: 
• Frafald 
• Rekruttering 
• Studiemiljø 
• Specialer 
• Integration af studerende på den engelsksprogede kandidatuddannelse 

 
OPØ: 

• Frafald 
• Rekruttering 
• Studiemiljø 
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• Den nye kandidatuddannelse, der har opstart til september 2017 
 
8. Beslutning om kursus i akademisk skrivning på 3. eller 4. semester 

Her blev det diskuteret, hvorvidt det er bedst at have kurset på tredje eller fjerde semester. Der 
var delte meninger omkring dette. 
Derudover blev muligheden for deltagerbetaling (symbolsk beløb) luftet, så der er større 
chancer for, at alle de tilmeldte møder op. Dette blev der støttet op om, og deltagerbetalingen 
sættes til 100 kroner pr. person. 
 
Der er foretaget evaluering af kurset fra tidligere, og de har været gode. 
 

9. Ændret praksis for midlertidig indskrivning 
I modsætning til de foregående år var der til sommerens optag ikke generel mulighed for en 
midlertidig indskrivning, da der som noget nyt er kommet adgangsbegrænsning på 
kandidatuddannelsen i Statskundskab. Der var dog mulighed for at give enkelte 
retskravsstuderende, der mod forventning ikke blev færdige med deres bacheloruddannelse 
inden udgangen af august, en midlertidig indskrivning. 
 
Desuden orienterede Anne om optaget på den danske og den engelsksprogede 
kandidatuddannelse; adgangskravene er her de samme, hvilket kan give nogle udfordringer for 
studerende, der kommer med et adgangsgrundlag fra et andet sted end AU. Muligheden for at 
lave et forudsætningsfag, der skal bestås inden studiestart, for disse studerende blev vendt. 
 

10. Eksamensform for OPØ i OP – skal denne laves om, nu hvor ECTS-vægten er ændret? 
Det er tidligere blevet diskuteret, hvorvidt ovenstående skal ændres. Lige nu er 
eksamensformen mundtlig med synopsis. Den generelle holdning blandt de studerende er, at 
det er fint, som det er nu. Fra undervisernes side er der heller ikke ytret ønske om at ændre i 
eksamensformen. Der er derfor ikke grund til at ændre eksamensformen, så dette henlægges. 
 

11. Mødedatoer for E16 
AB, SSA og Lone sætter sig sammen og laver udkast til en plan for resten af efteråret. 
 

12. Dispensationer og godkendelser 
• Studerende, der tager på udveksling på Science Po i Paris (og muligvis på nogle af de andre 

Science Po-universiteter), har indtil nu fået deres ECTS fordoblet.  Det skal undersøges, hvad 
grunden er til dette, og om denne praksis skal ændres. 

• Når man har bestået det, der svarer til hele første år, kan man kun komme ind via en 
administrativ indskrivning. 

• Når man søger om dispensation til at få et fjerde eksamensforsøg, kan man som 
udgangspunkt få en imødekommelse. 

 
13. Eventuelt 

• Det skal fremgå i Kursuskataloget, hvilke statskundskabsseminarer, der også kan udbydes til 
OPØ-studerende. 

• Nogle danske studerende er bekymrede for, om niveauet kan risikere at falde i 
undervisningstimer, hvor der er mange exchange-studerende på. Derfor besluttes det, at 
der fremover max. må være fem exchange-studerende pr seminar. 
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• Kvantitativt seminar i efterårssemestret 2016: Her laves en efterfølger i foråret 2017 (da det 
fagligt er for krævende at nå det hele i et semester). De studerende er interesserede i at 
vide, om man er sikker på en plads på forårsseminaret, når man har fulgt seminaret i 
efteråret. Det diskuteres, og der er mest stemning for, at man stadig skal søge om at få 
seminaret, da der sandsynligvis også er mange, der gerne vil have faget i foråret, selvom de 
ikke har taget efterårsfaget. Der blev ikke besluttet noget endeligt, da vi venter med dette, 
til faget er klar i kursuskataloget. Desuden vil underviserne blive bedt om at forhøre sig hos 
de studerende, hvor mange på seminaret i efterårsseminaret, der gerne vil have 
forårsseminaret. Man vil som udgangspunkt gøre hvad man kan for at de studerende, der 
har haft efterårsseminaret, også får forårsseminaret, men man kan ikke love en 
garantiplads. 

• Eksamen i augustfag: Her skal vi være opmærksomme på, hvornår denne ligger. I år har der 
været udfordringer for nogle studerende, der har haft eksamen, som er gået ind i 
studiestarten. Dette skal der findes en løsning på til næste år. 

• Kursusevaluering: Det blev bragt op, at evalueringerne foretages før der har været eksamen 
i faget, selvom eksamen egentlig burde indgå i evalueringen. 

• Eksamensevaluering: Her foreslås det, at man kun kan gå op til eksamen, hvis man forinden 
har afleveret sin evaluering. På den måde vil der komme flere evalueringer ind. 

• Pensum: Der blev orienteret om, at der blandt nogle studerende er utilfredshed med, at der 
kommer ekstra pensum ind undervejs i semestret, som ikke er blevet oplyst ved 
semesterstart. Dette er der, ifølge de studerende, tidligere blevet gjort opmærksom på, at 
man skal informere om. 

 
 

Mødet sluttede kl. 15:25. 

 
 
 

 

 

Anne Binderkrantz       / Lone Jørgensen 

Studieleder       AC-fuldmægtig 

  

  

 

 


