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Referat fra møde 8/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag 

Fredag den 7. oktober 2016, kl. 12:15 

 

Til stede: Anne Binderkrantz (AB), Jørgen Dige Pedersen (JDP), 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, Nina Bech Dalsgaard, Christopher 
Kehlet Ebbrecht, Rasmus Brun Pedersen (gæst til punkt 3) og Lone 
Jørgensen (referent) 

 

Afbud: Louise Lindskrog (LL), Peter Bjerre Mortensen (PBM) og Morten 
Brænder (MB) 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser (jf. bilag) 
3. Diskussion af Politiske Institutioner (jf. bilagene) 
4. Godkendelse af referat fra møde 7/16 den 13. september 2016 
5. Kursuskatalog 
6. Adgangskriterier til kandidatuddannelsen (jf. bilag) 
7. Delegationsskrivelse (jf. bilag) 
8. Principbeslutning om projektorienterede forløb på AU (jf. bilag) 
9. Dispensationer og godkendelser 

Punktet behandles for lukkede døre 
10. Eventuelt 
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Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Meddelelser (jf. bilag) 
• Eksamen i Offentlig Politik for OPØ: Her er eksamensformen en synopsis med efterfølgende mundtligt 

forsvar af 30 minutters varighed. Jf. bilaget blev det foreslået, at den studerende til den mundtlige del 
har forberedt en mindre Power Point præsentation, som der tages udgangspunkt i. Det blev vedtaget, 
at denne ikke skal være påkrævet til eksamen, men at de studerende, som gerne vil, kan bruge 
præsentationen som ekstra hjælpemiddel under eksamen. Præsentationen kan dagen før mailes til 
underviser for at slippe for tekniske udfordringer på dagen. Ellers kan den printes det på forhånd og 
medbringes til eksamen. 

• Eksamensplanen: Der arbejdes lige nu på højtryk for at få eksamensplanen klar. Den kommer til at se 
fornuftig ud. 

• Mødet med de studerende, der skal deltage i akkrediteringsmødet: Det var et godt møde, hvor de 
medvirkende studerende blev informeret om, hvordan det endelige akkrediteringsmøde vil komme til at 
foregå. 

• Møde i Uddannelsesforum: Der blev orienteret om, at der på mødet var en diskussion om, at man ikke 
længere må skifte ud på sine seminarer. Hos os er praksis, at der efter den første tilmeldingsrunde 
kommer en anden runde, hvor studerende på venteliste kan komme på fag, hvor der stadig er pladser. 
Efterfølgende kan man kun skifte ud, hvis man har en særlig grund til det. 

• Næste SN-møde: Her skal vi diskutere vores kvalitetsindikatorer. 

 

3. Diskussion af Politiske Institutioner (jf. bilagene) 
Rasmus Brun Pedersen, som er fagansvarlig for faget sammen med Helene Helboe Pedersen var 
gæst til dette punkt og fortalte om den mindre gode evaluering på faget. 
 
Der er primært to dele af kritikken: 
Den første del bygger på, at faget er blevet delt mellem IP (har afgivet 5 ECTS til faget) og KP (har 
ligeledes afgivet 5 ECTS til faget). Det har været svært at nå til et godt fælles kompromis, hvilket har 
været synligt i fagbeskrivelsen af faget. Der har generelt været mangel på en rød tråd i faget og 
mangel på sammenhæng mellem de to fag, som PI udspringer af. Derudover et det nyt forløb. 
 
Den anden del af kritikken går på underviserne, hvilket er usædvanligt. Mange af underviserne har 
ikke været med i processen omkring selve udviklingen af faget op til, og de har derfor ikke haft 
tilstrækkeligt ejerskab over faget. 
 
Man er allerede i gang med ændringer, og hele faget er blevet gentænkt. Rasmus redegjorde for, 
hvilke forbedringer der kommer, og nogle af dem er sat i proces. Udlandspolitik er pillet helt ud af 
faget, og der er lavet udkast til en revideret fagbeskrivelse og andre læringsmål. Der vil også komme 
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læringsmål på de enkelte forelæsningsgange. Pensum bliver revideret, og man forsøger gennem 
hele processen at indtænke den røde tråd og sammenhængen mellem fagene. Der skal være større 
synergi mellem undervisningsblokkene, så det igen hænger bedre sammen. Overordnet set skal der 
være en fagidentitet i faget som ikke har været der tidligere. Fremover bliver det et rent 
engelsksproget fag, hvilket forhåbentligt vil fordre mindre forskellighed.  
Til det kommende semester, er der sat et nyt team af holdundervisere. Forelæserne bliver de 
samme, men de har haft mange samtaler om faget. 
 
På mødet var der input fra SFH om, at man kan gentænke eksamensformen, såfremt det fagligt 
giver mening. Evt. til en 24, 48 eller 72 timers eksamen. Dette bliver taget med videre, men man vil i 
hvert fald bibeholde det som en skriftlig eksamen, da dette giver mest mening for faget. Generelt er 
der fra de studerendes side tilfredshed om, at der er blevet lyttet til kritikken, og at det her er en 
rigtig god start for det nu reviderede fag. 
Derudover var der fra Studienævnets side tilfredshed med, at der er lagt så meget arbejde i at 
forbedre faget, og at der er gjort sig så mange nye overvejelser, hvor den pædagogiske og 
didaktiske tilgang nu også er mere tænkt ind. 
 
Alle var enige om, at processen omkring revideringen har været god over hele linjen. 
 

4. Godkendelse af referat fra møde 7/16 den 13. september 2016 
Referatet blev godkendt. 
 

5. Kursuskatalog 
• Kursuskataloget bliver nogenlunde, som det plejer med forskellige seminarer, augustfag, osv. 
• Spredningen af eksamensformer og afdelinger er fornuftig. Der er lidt flere engelske seminarer denne gang 

af hensyn til de engelsksprogede på den nye kandidatuddannelse. 
• 251N bliver på dansk. 
• 234N – skal muligvis være et Metode-fag i stedet for et OF-fag 
• Nyt: Nogle af BA-seminarerne bliver nu også udbudt til OPØ-studerende. 
• Der er cirka 12 studerende, som i F17 gerne vil bygge videre på anden del af det kvantitative fag, de har i 

E16. Der er i alt 25 pladser på anden del af faget, som kører i foråret. Det blev diskuteret, hvorvidt de 
studerende, der har første halvdel af faget nu her, skal først i køen til forårsfaget, eller om alle skal have 
ens muligheder for at få tildelt faget. Det blev besluttet, at faget skal være åbent for alle, og at der dermed 
ikke er nogen, der har fortrinsret. Niveauet kan stadig bibeholdes, da fagbeskrivelsen for faget tydeligt 
beskriver, hvilke kompetencer man skal have for at følge faget. 

• For det bachelorseminar, som studerende på Folkesundhedsvidenskab kan tage hos os, skal det skrives ind 
i kursusbeskrivelsen, at det er åbent for dem. 

• Reglen om max. fem exchange studerende på seminarerne er gældende. 

 
6. Adgangskriterier til kandidatuddannelsen (jf. bilag) 

Ifm. optaget på kandidatuddannelserne i Statskundskab kunne man godt tænke sig, at de ansøgere, 
der ikke har retskrav, med ansøgningen skal medsende en relevansbeskrivelse, som kan indgå i 
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vurderingen af adgangsgrundlaget. Ansøgerne skal således vurderes ud fra en helhedsvurdering af 
følgende: 

- Karaktergennemsnit for den adgangsgivende BA-uddannelse på ansøgningstidspunktet 
- Karaktergennemsnit for relevante kurser 
- Antal relevante kurser 
- Relevansbeskrivelse 

Da det er en helhedsvurdering, forsvinder procentsatserne for de forskellige punkter. Vurderingen 
bliver naturligvis kun aktuel, såfremt adgangsbegrænsningen træder i kraft. Ovenstående blev 
vedtaget, hvilket bliver til en studieordningsændring – dog ikke til en specifik linje. 
 
Et andet forslag er, at ansøgere til den dansksprogede KA-uddannelse med et metodegrundlag, der 
ikke svarer til det, man har med en BA i Statskundskab, skal følge et obligatorisk metodeseminar på 1. 
semester af kandidatuddannelsen. Dette er ikke en mulighed, da man ikke må det. Vi må dog gerne 
vejlede disse studerende til at tage et metodeforløb på første semester.  Derfor foreslås det, at vi 
opretter metodeudbud på forskellige niveauer, så der både er nogle fag, hvor niveauet er på avanceret 
niveau og nogle (fx for dem udefra) på lidt mere basisniveau. Det kan diskuteres, hvorvidt det skal 
være et krav, at man tager minimum 10 ECTS metode under KA-uddannelsen. Dette vil betyde, at man 
i alt har 40 ECTS, som er obligatoriske, hvilket muligvis kan ramme de studerende, som både vil i 
praktik og på udlandsophold. 
 

7. Delegationsskrivelse (jf. bilag) 
Udkastet til den reviderede delegationsskrivelse blev gennemgået med følgende observation: Ift. 
framelding og tilmelding af valgfag skal vi sikre, at vores praksis er ok. Den menes dog at være 
inden for rammerne, selvom vi har ventelisten. Det skal vi dobbelttjekke. 
Derudover blev nogle af punkterne kort diskuteret og gennemgået. 
 

8. Principbeslutning om projektorienterede forløb på AU (jf. bilag) 
Tidligere har det ikke været muligt at være i praktik på AU. Men der er forslag til, at de studerende 
godt vil kunne dette fremover, såfremt praktikken har et fagligt relevant indhold. Det skal så 
understreges overfor praktikudbyderen, at praktikanten skal have plads til et 10 ECTS fag ved siden af 
praktikken. Man skal være opmærksom på, hvordan timerne ligger, så man som studerende også har 
tid til at gå til eksamen ved siden af. Hermed blev det vedtaget, at man godt kan komme i praktik på 
AU. Dog ikke på Institut for Statskundskab. 
 

11. Dispensationer og godkendelser 
• Det kan på sigt tages op, om man vil kunne få dispensation til at nedsætte studieaktivitetskravet, fordi 

man er instruktor. Dette får man dog sandsynligvis ikke få lov til. 
• Det blev diskuteret, hvordan vi hjælper de studerende, som er dumpet to gange, og om vi kan gøre 

mere for at hjælpe dem. 
• Eftersom specialeperioden bliver kortere, kan man overveje om en forlængelse på fx tre måneder er 

meget. Praksis lige nu er, at man vurderer den enkelte sag og en eventuel forlængelse af 
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skriveperioden ud fra, hvor meget tid, der er gået tabt/går tabt for den studerende i skriveperioden. 
Der er dermed ikke en fast ramme for, hvor meget ekstra tid man får. 

• Når man mangler mere end 30 ECTS efter specialet, skal man søge om at få lov til at mangle mere. 

 
12. Eventuelt 

• Re-eksamen i BA-projekt: Her er bedømmelsesfristerne på flere fag blevet overskredet. Dette skal 
pointeres overfor bedømmerne, så det ikke kommer til at ske igen. 

• Specialefrister: På instituttets Facebook-side bliver der kommunikeret om informationsarrangementer i 
forbindelse med specialeskrivning. 

 

Mødet sluttede kl. 14:05. 

 
 
 

 

 
Anne Binderkrantz          / Lone Jørgensen 
Studieleder                AC-fuldmægtig 
  

  

 

 

 


