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30. marts 2017 

Godkendt 
 

Referat fra møde 2/17 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag 
Torsdag den 2. marts 2017, kl. 13:15 

 
Til stede: Anne Binderkrantz (AB), Jørgen Dige Pedersen (JDP), Lars Skipper 

(LS), Peter Bjerre Mortensen (PBM) og Morten Brænder (MB), Hanne 
Vermeulen (HV), Matthias Røy Wagner (MRW), Hans Hallmann (MH), 
Jonas Damgård Dall (JDD), Kathrine Hyldgaard Poulsen (KHP) 

Endvidere deltog: Susanne Vang og Solveig Andsbjerg (referent) 
Afbud:  

 
D a g s o r d e n: 

 
1.  Godkendelse af dagsorden 
2.  Meddelelser, jf. bilag 
3.  Godkendelse af referat fra konstituerende møde og møde 1 den 7. 

februar 2017, jf. bilag 
4.   Eksamensklager i V15/16 + S16, jf. bilag  
5.  Høring i studienævnet til praksis omkring diabetes ved eksamen, 

jf. bilag 
6.  Kandidatforeningen, jf. bilag 

formand Christian Qvick deltager under punktet 
7.  Evaluering af praktikophold (bilag følger) 
8.  Drøftelse af Politisk teori 

Tore Vincents Olsen og Søren Flinch Midtgaard deltager under 
punktet 

9.  Notat fra Per Andersen om 4. gangs dispensationer, jf. bilag 
10.  Godkendelse af ny studieordning for OPØ, jf. bilag 
11.  Dispensationer og godkendelser 

Punktet behandles for lukkede døre 
12.  Eventuelt 

 
Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

 
Dagsordenspunkt 2. Meddelelser 
2.1. Aftagerpanel 
De væsentligst punkter der blev diskuteret i aftagerpanelet var uddannelsernes match med arbejdsmarked og 
praktikophold. Der kommer et referat fra mødet. 
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2.2. Alumne netværk 
Alumne netværket vil gerne have alle mailadresser på dem, der afleverer speciale så de kan komme med i 
Alumne netværket 

2.3. Det kongelige bibliotek 
Det er besluttet at AUs biblioteker skal ind under Det kongelige bibliotek. Alle serviceydelser vil blive bevaret. 

2.4. Seminarer for E17 
Der kommer et fint valgfagsudbud. Udbuddet er med som punkt til godkendelse på næste møde. 

 
Dagsordenspunkt 3. Godkendelse af referat fra konstituerende møde og møde 1/17 den 7. februar 2017 
Referaterne blev godkendt. 

 
Dagsordenspunkt 4. Eksamensklager i V15/16 + S16 jf. bilag 
Ser rent statistisk ud som det plejer. 
 
 
Dagsordenspunkt 5. Høring i studienævnet til praksis omkring diabetes ved eksamen 
Studienævnet mener ikke, at der, i notat omkring diabetes ved eksamen, indstilles til at give de studerende 
med velreguleret diabetes tilstrækkelig tid i forhold til den tid de skal bruge til at måle blodsukker og 
derefter evt. indtage ekstra føde i forhold til øvrige studerende eller indtage ekstra insulin. Studienævnet 
ønsker at give 15 min. ekstra tid ved 3 timers stedprøver og 30 min. ekstra tid ved 6 timers stedprøver. 
 

 
Dagsordenspunkt 6. Kandidatforeningen 
Formand Christian Qvick orienterede og Kandidatforeningens arbejde. Der er lige valg 11 nye 
bestyrelsesmedlemmer. Endvidere orienterede Christian om de forskellige aktiviteter Kandidatforeningen har 
stået for. Der har været flere anderledes aktiviteter en normalt med god opbakning.  Man vil droppe jobcrawl i 
KBH – da arbejdet og tidsforbrug for de interesserede ikke står mål med resultat. Der vil blive fokuseret på 
Aarhusområdet med 2 virksomheder pr. gang. 
 
AB udtalte at Instituttet er rigtig glade for Kandidatforeningen som kan regne med Studienævnets og Instituttets 
fortsatte opbakning. AB orienterede endvidere at Aftagerpanelet er skuffede over den manglende interesse for 
centraladministrationen. De vil vældig gerne komme Aarhus. Førhen arrangerede PF flere faglige 
arrangementer af denne slags. 
 
Kandidatforeningen blev spurgt om de vil holde en fest for dimittender den 30. juni? Det er der stor skepsis for i 
Kandidatforeningen, da det tager tid og medlemmerne har selv eksamener. Måske bør det være dimittenderne 
selv, der arrangerer festen. Men er der i det hele taget interesse for en fest? 
 
 
Dagsordenspunkt 7. Evaluering af praktikophold 
Evalueringen af praktikophold for E16 er nu opgjort. Der er umiddelbart tilfredshed til praktikopholdene.  
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Der vil i løbet af foråret blive evalueret på praktikophold, hvor der bl.a. vil være fokus på tidsforbruget i 
praktikken. 
 
 
 
Dagsordenspunkt 8. Drøftelse af Politisk teori 
De studerende har forslag til ændring af studieordningen på BA i Statskundskab og i Samfundsfag: 
Således at Politisk teori flyttes til 1. sem og ændres til 10 ECTS og Videnskabsteori flytte til 2. sem og ændres 
til 5 ECTS.  
 
Begrundelsen er, at der er for meget pensum i forhold til ECTS i Politisk Teori hvorfor det kunne være en 
mulighed at bytte rundt på fagene. Der ønskes ikke at Videnskabsteori og Politisk teori ændre eksamensform. 
 
Søren Flinch Midtgaard og Tore Vincent som var med underpunktet: Har ingen bekymringer til at bytte om, da 
der er en pointe i forhold til arbejdsbelastning, dog ønsker de ikke at ændre den graduerede eksamen i Politisk 
teori. 
 
AB bekymrer sig omkring, at 2. semester herefter er et semester uden kernesubstans af politologi. Hvordan vil 
det være at have 2 fag med gradueret eksamen og 1 fag uden? Man kan også graduere på Videnskabsteori. 
 
MB har undervist både i Politisk teori og Metode I. Tror faget Politisk teori vil få et betragteligt løft, da det kan 
få mere substans. 
 
AB konkluderer, at VIPere på Videnskabsteori og Politisk teori skal udarbejde forslag til nye 
undervisningsplaner og herefter tages punktet op igen. De studerende har i undervisningsevalueringen oplyst 
deres arbejdsbelastning i fagene, som der også skal tages udgangspunkt i. 
 
Punktes tages op igen senere i foråret. 
 
 
Dagsordenspunkt 9. Notat fra Per Andersen om 4. gangs dispensationer 
Prodekanen udlægning i forhold til 4. gangs tages til efterretning. I studievejledningen skal gøres yderligere 
opmærksom på, at der ikke bør (mis)bruges for mange eksamensforsøg, da der skal være dokumenterede 
særlige omstændigheder for at kunne få mulighed for 4. eksamensforsøg. 
 
 
Dagordenspunkt 10. Godkendelse af ny studieordning for OPØ 
Der er vedtaget ny studieordning i BA i Økonomi, hvor flere fag har fået nye titler. 5 af disse fag er identiske og 
med samundervisning på BA i OPØ.  
 
Studienævnet besluttede at ændre titler på de 5 fag identisk med BA i Økonomi. Ny 2017-studieordning træder i 
kraft 1.9.2017. 
 
Der ønskes også ny titel faget ” Public Finance and Public Policy” Det blev besluttet ikke at ændre titlen ny, 
men vente til næste gang, der skal udarbejdes ny studieordning. 
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Dagsordenspunkt 11. Dispensationer og godkendelser 
Lukket punkt. 
 
 
Dagsordenspunkt 8. Eventuelt 
Der har været en henvendelse fra Bachelorforeningen om at flytte Bachelorfest fra 9. juni til 7. juni p.g.a North 
Side festival. Studienævnet ønsker ikke at imødekomme dette ønske, da afleveringen af Bachelorprojektet ikke 
skal flyttes til 2 dage tidligere af den grund. 
 
Mødet sluttede kl. 15.10 
 
 
 
Anne Binderkrantz    / Solveig Andsbjerg 
Studieleder      studienævnssupporter 
  
  
 
 
 


