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Hermed til orientering, de i studienævnet vedtagne nye studieordninger og
studieordningsændringer, der vil være gældende fra 1. september 2015.
Der er kommet nye 2015-studieordninger på samtlige uddannelser: Bacheloruddannelsen i
Statskundskab, Bacheloruddannelsen i Samfundsfag, Bacheloruddannelsen i Offentlig politik
og Økonomi, Bachelortilvalg i Samfundsfag, Kandidattilvalg i Samfundsfag,
Kandidatuddannelsen i Statskundskab og Kandidatuddannelsen i Samfundsfag.
Der er udarbejdet nye kompetenceprofiler for alle uddannelserne.
Alle studerende, der er optaget 1.9.2014 på Bacheloruddannelserne vil blive overflyttet til
nye 2015-studieordninger.

Forskelle på nye 2015-studieordninger fra gamle studieordninger. Bacheloruddannelsen
i Statskundskab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag
1. Sammenlignende statskundskab, flyttes fra 4. semester til 3. semester. Ændres fra 15
ECTS til 10 ECTS. Pensum fra 1300 sider til 1000 sider og undervisningen ændres til 2
timers forelæsning i 14 uger og 2 holdtimer i 14 uger. Ændret Mål- og
indholdsbeskrivelse.
2. Almen statskundskab, flyttes fra 3. semester til 4. semester. Undervisningen ændres til 2
timers forelæsning i 15 uger og 2 holdtimer i 15 uger. Ændret Mål- og indholdsbeskrivelse.
3. Nyt fag: Politiske institutioner: vestlige lande, EU og udenrigspolitik, indsættes på 4.
semester, 10 ECTS. Pensum er 1000 sider og undervisningen er 2 timers forelæsning i 15
uger og 2 holdtimer i 15 uger. 6 timers skriftlig eksamen. Placeres i KP med koordinering
med IP.
4. International Politik: Ændres fra 15 ECTS til 10 ECTS. Pensum ændres fra 1700 sider
til 1200 sider. Undervisningen ændres til 2 forelæsninger i 15 uger og 2 holdtimer i 15
uger. Ændret Mål- og indholdsbeskrivelse.
5. Bachelorprojektseminar/Politologisk opgaveseminar: Ændret Mål- og indholdsbeskrivelse.
Gælder kun for Bacheloruddannelsen i Statskundskab:
6. Offentlig forvaltning: Ændres fra 15 ECTS til 10 ECTS. Pensum ændres fra 1400 sider
til 1200 sider.
7. Offentlig politik: Ændres fra 15 ECTS til 10 ECTS. Ændret Mål- og indholdsbeskrivelse.
8. Forvaltningsret: Flyttes til 5. semester.
9. Nyt fag: Policy-evaluering, indsættes på 6. semester, 10 ECTS. 1200 siders pensum og
undervisningen er 2 timers forelæsning i 5 uger og 2 holdtimer i 10 uger. Mundtlig
eksamen med 48 timers forberedelse. Intern censur. Placeres i OF som inddrager andre
afdelinger.
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Forskelle på nye 2015-studieordninger fra gamle studieordninger. Sidefag i
Samfundsfag
Bachelortilvalg:
1. Almen statskundskab, flyttes fra 3. semester (Kandidatuddannelsen Tilvalg) til 2.
semester. Undervisningen ændres til 2 timers forelæsning i 15 uger og 2 holdtimer i 15
uger. Mål- og indholdsbeskrivelse ændres.
2. International Politik: Ændres fra 15 ECTS til 10 ECTS. Pensum ændres fra 1700 sider
til 1200 sider. Undervisningen ændres til 2 forelæsninger i 15 uger og 2 holdtimer i 15
uger. Ændret Mål- og indholdsbeskrivelse.
3. Nyt fag: Politiske institutioner: vestlige lande, EU og udenrigspolitik, indsættes på 2.
semester, 10 ECTS. Pensum er 1000 sider og undervisningen er 2 timers forelæsning i 15
uger og 2 holdtimer i 15 uger. 6 timers skriftlig eksamen. Placeres i KP med koordinering
med IP.
Kandidattilvalg:
4. Sammenlignende statskundskab, flyttes fra 2. semester (Bacheloruddannelsen Tilvalg)
til 3. semester. Ændres fra 15 ECTS til 10 ECTS. Pensum fra 1300 sider til 1000 sider og
undervisningen ændres til 2 timers forelæsning i 14 uger og 2 holdtimer i 14 uger. Ændret
Mål- og indholdsbeskrivelse.
5. Ændringer for Valgfag er de samme som på seminarer på Kandidatuddannelsen i Stat.
6. Ændringer i aktivitetskrav for Valgfag og Politologisk opgaveseminar er de samme som
på seminarer på Kandidatuddannelsen i Stat
7. Der optages først gang på Kandidattilvalg fra 1.9.2016

Forskelle på ny 2015-studieordninger fra gammel studieordning. Bacheloruddannelsen i
OPØ
Alle studerende der er optaget 1.9.2014 vil blive overflyttet til 2015-studieordningen.
Herefter vil der ikke være nogen studerende indskrevet på den gamle studieordning. (2014studieordningen)
1. Almen statskundskab: Undervisningen ændres til 2 timers forelæsning i 15 uger og 2
holdtimer i 15 uger. Mål- og indholdsbeskrivelse ændres.
2. Offentlig politik: Flyttes til 3. semester: Eksamensformen er Mundtlig eksamen med
synopsis.
3. Public Policy: Flyttes til 5. semester
4. Politiske institutioner: vestlige lande, EU og udenrigspolitik: Erstatter
Sammenlignende statskundskab på 4. semester, 10 ECTS. Pensum er 1000 sider og
undervisningen er 2 timers forelæsning i 15 uger og 2 holdtimer i 15 uger. 6 timers
skriftlig eksamen. Placeres i KP med koordinering med IP.
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Forskelle på nye 2015-studieordninger fra gamle studieordninger.
Kandidatuddannelsen i Statskundskab
De 120 ECTS-point på kandidatuddannelsen fordeler sig således:
1. Politologisk Kernefag: 20 ECTS
2. Politologiske seminarer: 40 ECTS = 4 seminarer.
3. Samfundsvidenskabelige seminarer: 30 ECTS = 3 seminarer inden for
samfundsvidenskabelige (eller politologiske) områder.
4. Speciale: 30 ECTS.
For at bestå kandidateksamen i Statskundskab skal den studerende have en spredning af fag
med 1 politologisk kernefag, 4 politologiske og 3 samfundsvidenskabelige seminarer.
Kernefag og seminarer kan vælges indenfor følgende fagområder: Komparativ politik,
Politisk adfærd og holdningsdannelse, offentlig forvaltning, politiske institutioner og
offentlig politik, international politik, politisk teori og politisk sociologi.
Det ændres til, at den studerende skal vælge seminarer så der mindst bestås mindst 2
hjemmeopgaver på uddannelsen. Hvis den studerende får meritoverført et praktikophold
eller udenlandsophold i et semester erstatter dette 1 hjemmeopgave i pågældende semester.
Formuleringen vedr. undervisningsform og aktivitetskrav ændres til følgende for alle
seminarer og kernefag på alle kandidatuddannelser samt kandidattilvalget i Statskundskab.
Undervisningsform:
Der undervises normalt i tre/seks timer ugentligt i 15 uger. De i alt 45/ 90 timer, som
undervisningen på et seminarforløb/kernefag altid omfatter, kan dog helt eller delvist afvikles
anderledes.
Undervisningsformen vil variere, herunder også hvordan de studerende bidrager til
undervisningen.
Undervisningen forudsætter dog uanset den valgte form aktiv deltagelse fra de studerendes
side. Aktiv deltagelse skal her forstås som:



Deltagelse i undervisningen samt pligt til at melde afbud ved forfald.
Deltagelse i undervisningsaktiviteter i et rimeligt omfang, fx udarbejdelse af oplæg,
skriftlige øvelser mv. Underviseren fremlægger ved første undervisningsgang, hvilke
undervisningsaktiviteter, der er tale om for det pågældende seminar.

Formuleringen vedr. prøveformer tilføjes følgende for alle seminarer og kernefag på alle
kandidatuddannelser samt kandidattilvalget i Samfundsfag.

Prøveformer:
For at deltage i en af nedenstående eksamensformer i faget, er det en forudsætning, at den
studerende har opfyldt ovennævnte aktivitetskrav.
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Underviseren har pligt til at underrette den studerende, hvis han eller hun ikke opfylder
aktivitetskravene i løbet af semestret (advarsel). Hvis den studerende, efter denne advarsel er
givet, opfylder aktivitetskravene, kan den studerende deltage i den for seminaret gældende
eksamensform.
Opfylder den studerende, også efter advarslen er givet, ikke aktivitetskravene, skal faget
afsluttes med en 6 timer skriftlig eksamen uden hjælpemidler. Denne eksamensform er
desuden (uanset andre bestemmelser i denne studieordning) gældende for alle reeksaminer.
Nyt fag: Politologisk kernefag, 20 ECTS. Obligatorisk. 6 timer pr. uge i 15 uger, i alt 90
timer. Pensum ca. 2400 sider. 15-50 deltagere. Mundtlig eksamen med synopsis. 7-trinsskala, ekstern censur.
Seminarer:
Den generelle mål- og indholdsbeskrivelse for Politologiske seminarer ændres.
Den generelle mål- og indholdsbeskrivelse for Samfundsvidenskabelige seminarer ændres.
Deltagerantallet for alle seminarer hæves til 25 (23+2)
Speciale:
1. Mål- og indholdsbeskrivelse for specialet ændres
2. Specialets omfang ændres til: er ca. 20.000-32.000 ord, dog maks. 32.000 ord. inkl.
indholdsfortegnelse, litteraturhenvisninger, engelsk resumé, bilag og noter. For to
studerende svarer det til et omfang på ca. 30.000-48.000 ord, dog maks. 48.000 ord. Ca.
50-80 sider.
3. Specialeperioden er fra 1/2-15/6 eller 1/9-15/1, med bedømmelsesfrist på 14 dage, dvs.
hhv. 30/6 og 30/1.
Studerende skal aflevere emne, problemstilling og underskrevet vejlederaftale hhv. 15/1
og 15/8.
Hvis en studerende dumper forlænges afleveringsfristen med 3 måneder. Der skal
godkendes en ny problemstilling senest 14 dage efter brugt forsøg. Afleveringsfristen er
således hhv. 15/9 og 15/4, med bedømmelsesfrist på 14 dage, dvs. hhv. 30/9 og 30/4.

Forskelle på nye 2015-studieordninger fra gamle studieordninger.
Kandidatuddannelsen i Samfundsfag
1. Politologisk kernefag kan erstatte 2 Valgfag
2. Ændringer for Valgfag er de samme som på seminarer på Kandidatuddannelsen i
Statskundskab
3. Ændringer i aktivitetskrav for Valgfag og Politologisk opgaveseminar er de samme som
på seminarer på Kandidatuddannelsen i Statskundskab
4. Ændringer for Speciale er de samme som på Kandidatuddannelsen i Statskundska
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Ændring af gamle studieordninger
gældende fra 1. september 2015
Ændring af 2010- og 2013-studieordning for Bacheloruddannelsen i Statskundskab,
2010-, 2012-, og 2013-studieordning for Bacheloruddannelsen i Samfundsfag, 2010studieordning for Bachelortilvalg i Samfundsfag
Der er ingen ændringer.

Ændring af 2008-studieordning for Kandidatuddannelsen i Statskundskab, 2012studieordning for Kandidatuddannelsen i Samfundsfag, 2010-studieordning
Kandidattilvalg i Samfundsfag
Undervisningsform:
Der undervises normalt i tre/seks timer ugentligt i 15 uger. De i alt 45/ 90 timer, som
undervisningen på et seminarforløb/kernefag altid omfatter, kan dog helt eller delvist afvikles
anderledes.
Undervisningsformen vil variere, herunder også hvordan de studerende bidrager til
undervisningen.
Undervisningen forudsætter dog uanset den valgte form aktiv deltagelse fra de studerendes
side. Aktiv deltagelse skal her forstås som:



Deltagelse i undervisningen samt pligt til at melde afbud ved forfald.
Deltagelse i undervisningsaktiviteter i et rimeligt omfang, fx udarbejdelse af oplæg,
skriftlige øvelser mv. Underviseren fremlægger ved første undervisningsgang, hvilke
undervisningsaktiviteter, der er tale om for det pågældende seminar.

Formuleringen vedr. prøveformer tilføjes følgende for alle seminarer og kernefag på alle
kandidatuddannelser samt kandidattilvalget i Statskundskab.
Prøveformer:
For at deltage i en af nedenstående eksamensformer i faget, er det en forudsætning, at den
studerende har opfyldt ovennævnte aktivitetskrav.
Underviseren har pligt til at underrette den studerende, hvis han eller hun ikke opfylder
aktivitetskravene i løbet af semestret (advarsel). Hvis den studerende, efter denne advarsel er
givet, opfylder aktivitetskravene, kan den studerende deltage i den for seminaret gældende
eksamensform.
Opfylder den studerende, også efter advarslen er givet, ikke aktivitetskravene, skal faget
afsluttes med en 6 timer skriftlig eksamen uden hjælpemidler. Denne eksamensform er
desuden (uanset andre bestemmelser i denne studieordning) gældende for alle reeksaminer.
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Nyt fag: Politologisk kernefag, 20 ECTS. 6 timer pr. uge i 15 uger, i alt 90 timer. Pensum
ca. 2400 sider. 15-50 deltagere. Mundtlig eksamen med synopsis. 7-trins-skala, ekstern
censur. Kan tages som 20 ECTS Politologisk dobbeltseminar på Kandidatuddannelsen i
Statskundskab eller som 2 valgfag på Kandidatuddannelsen i Samfundsfag og Kandidattilvalg
i Samfundsfag.
Seminarer:
Den generelle mål- og indholdsbeskrivelse for Politologiske seminarer ændres.
Den generelle mål- og indholdsbeskrivelse for Samfundsvidenskabelige seminarer ændres.
Deltagerantallet for alle seminarer hæves til 25 (23+2)

Solveig Andsbjerg
afdelingsleder
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