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Hermed til orientering, de i studienævnet vedtagne studieordningsændringer, der vil være 

gældende fra 1. februar 2012 

       

Ændring af Studieordninger gældende fra 1. februar 2012 
 

Ændring af 2008-studieordninger for KA i Statskundskab 

Ændring af 2007-studieordning for KA i Samfundsfag og ændring af 2007-, og 2010- 

studieordning for Tilvalg i Samfundsfag 

 
Der kommer en ny fagspredning – Politisk teori (Political Theory) 

Kursusbeskrivelse/fagbeskrivelse: Et seminar i politisk teori sigter mod en mere omfattende 

og systematisk behandling og anvendelse af et eller flere af begreberne fra grunduddannelsen 

og bagvedliggende politiske, historiske, filosofiske og moralske teorier samt disses historiske 

forudsætninger.  

Eksempler på emneområder er:  

1. Politisk autoritet og forpligtigelse; 2. Nation og stat; 3. Krig og intervention; 4. Demokrati; 

5. Frihed; 6. Tolerance; 7. Lighed; 8. Social retfærdighed; 9. Menneskerettigheder; 10. 

Multikulturalisme; 11. Medborgerskab; 12. Køn; 13. Global retfærdighed; 14. Miljø 

 

Kun for KA i Statskundskab 

Der kan maksimalt bestås 3 Samfundsvidenskabelige seminarer á 10 ECTS. 

 

Kun for KA i Samfundsfag og Tilvalg 

De valgfrie fag skal vælges inden for instituttets eget udbud af seminarer på 

kandidatuddannelsen indenfor fagspredningen: Komparativ politik eller Politisk teori og 

International politik og Sociologi. 

 

Seminarer: 30 ECTS = 3 seminarer á 10 ECTS, der er underlagt et krav om fagspredning:  

1 seminar indenfor Komparativ politik eller 1 seminar indenfor Politisk teori og 

1 seminar indenfor International politik og 

1 seminar indenfor Sociologi  

 

Ændring af 2007-studieordninger for KA i Samfundsfag 
 

Gymnasiepraktik: Politologisk opgaveseminar kan erstattes med 5 ECTS gymnasiepraktik og 

1 seminar (10 ECTS) med eksamensformen hjemmeopgave udbudt på kandidatuddannelsen i 

Statskundskab indenfor det politologiske eller samfundsvidenskabelige område.  

 

Studerende med hovedfag eller sidefag indenfor samme hovedområde som Samfundsfag kan 

ikke få gymnasiepraktik meritoverført til Samfundsfag, da disse studerende ikke har 

Politologisk opgaveseminar i deres studieprogram. F.eks. studerende med Tilvalg i 

Erhvervsøkonomi eller Psykologi. 

 

(nærmere beskrivelse af gymnasiepraktik kan ses i studievejledningen) 

 

eller 
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Praktik: Politologisk opgaveseminar kan erstattes med 5 ECTS praktikophold og 1 seminar 

(10 ECTS) med eksamensformen hjemmeopgave udbudt på kandidatuddannelsen i 

Statskundskab indenfor det politologiske eller samfundsvidenskabelige område.  

 

Studerende med hovedfag eller sidefag indenfor samme hovedområde som Samfundsfag kan 

ikke få praktik meritoverført til Samfundsfag, da disse studerende ikke har Politologisk 

opgaveseminar i deres studieprogram. F.eks. studerende med Hovedfag i Erhvervsøkonomi 

eller Sidefag i Psykologi. 

 

Formålet med praktikophold er at give den studerende arbejdsmæssig erfaring med løsning af 

politiske og forvaltningsmæssige opgaver udenfor universitetsregi. Funktionerne, der 

bestrides under praktikopholdet, skal være på akademisk niveau. Underviseren (vejlederen) 

fra Institut for Statskundskab skal bedømme og vurdere praktikopholdet.  

 

Godkendelse skal være opnået hos Studienævnet forud for praktikopholdets begyndelse. 

Derudover kræves der ved godkendelse: 

- at der er en vejleder fra praktikstedet og en fra Institut for Statskundskab, 

- at der er tale om en formaliseret ansættelse,  

- at ansættelsen er af længere varighed/større omfang 

- at praktikarbejdet har en faglig relevans og et vist fagligt niveau, 

- at der er tale om et undervisningsforløb og 

- at den studerende udarbejder en afsluttende rapport efter gældende retningslinier. 

- at den studerende har besvaret ”spørgeskema til praktikanten.” 

 

Godkendelse af 5 ECTS praktik forudsætter et timetal på mindst 125 timer. 

 

Efter praktikforløbet afleveres en praktikrapport. Praktikrapporten skal kort redegøre for de 

udførte arbejdsopgaver og det faglige udbytte (maksimalt 5 sider, svarende til 2.000 ord). 

Den interne vejleder skal godkende rapporten. 

 

Ændring af 2007- og 2010-studieordning for BA i Statskundskab 

 
Ændring af eksamensformen for re-eksamen i Offentlig politik fra hjemmeopgave til 

mundtlig eksamen: 

 

Re-eksamen i Offentlig politik består af en 30 minutters mundtlig eksamen (inkl. votering) 

uden hjælpemidler. Den mundtlige eksamen dækker over hele pensummet. Den studerende 

trækker et spørgsmål og får 30 minutters forberedelse. 

 

Denne eksamensform er ved re-eksamen (1. re-eksamen) i det semester, hvor 

undervisningen har fundet sted. Ved øvrige re-eksamener er eksamensformen som 

ved den ordinære eksamen. 

 

Ændring af 2007- og 2010-studieordning for BA i Statskundskab og Samfundsfag og 

Sidefag i Samfundsfag 1.del 
  

International politik ændres til 20 forelæsninger á 2 timer i 16 uger og 12 ugers 

holdundervisning á 2 timer. Holdundervisningen forestås af studenterinstruktorer. 
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