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D a g s o r d e n: 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

2.   Meddelelser 

3.  Godkendelse af referat fra møde 10/15 den 26. oktober 2015 

4.  Evaluering af RUS ’15 IFSK, jf. bilag 

5.  Diskussion af studiestress, karakterræs og CV-ræs. Kig gerne på 

de tre bilag der er vedhæftet: DJØFs studielivsundersøgelse, AUs 

studiemiljøundersøgelse (fokuser på Statskundskab/samfundsfag) 

og en ny undersøgelse om studieservice fra EVA (denne er lang, 

så fokuser evt. på sammenfatning og konklusioner) 

6.  Speciale – diskussion af forslag fra arbejdsgruppen om speciale 

(bilag kommer mandag) 

7.  Dispensationer og godkendelser 

Punktet behandles for lukkede døre 

8.  Eventuelt 

 

Dagsordenens punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet 2 nye punkter. Pkt. 8: Re-eksamen i kernefag. Pkt. 9: Dato for første møde i 

det nye studienævn. Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

Dagsordenens punkt 2. Meddelelser 
2.1. Uddannelsesevalueringerne 

Det ny ”skema” har været til sidste kommentering. Præcisering af procedure er på som punkt 

på næste fakultetsstudienævnsmøde. 

 

2.2. Fakultetsstudienævnsmøde 

Biblioteket reklamerede for kurser omkring informationssøgning. 

Der blev diskuteres behov for fællesarrangement i foråret for Aftagerpanelerne i lighed med 

sidste forår. 

Bachelorprojekter og Specialeaflevering foregår via WISEFLOW fra S16. Der skal også afle-

veres 2 stk. specialer i papirform på instituttet. 
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Der vil blive indført studiestartsprøver for alle BA uddannelser fra E16. 

Grænseværdier – Fakultetsledelsen har på nogle indikatorer fastsat fælles grænseværdier for 

hele BSS. 

 

2.3. Russekretærstillingen – opslag 

Sendes til godkendelse i Statsrådet. 

 

 

Dagsordenens punkt 3. Godkendelse af referat fra møde 8/15 den 15. september 2015 
Referatet blev godkendt. 

 

 

Dagsordenens punkt 4. Evaluering af RUS ’15 IFSK 
Rusarrangementet blev diskuteret. Generelt var der ros til arrangementet. 

Alkoholpolitikken har fungeret godt i år. DJØFs rolle i rusarrangementet blev diskuteret, sær-

ligt om de stresser de nye studerende unødigt med stærkt fokus på  studiejobs og karriere alle-

rede inden start på studiet. Det blev foreslået, at vi næste år præciserer retningslinjer over for 

DJØF og prøver at undgå at få så mange sponsorer med i RUS ugen til oplæg. 

 

Det blev besluttet, 

- at der også skal sendes pdf.fil af RUS-pjecen sammen med links med vigtige informationer 

til nyoptagne. 

- at der skal oprettes et Studiefagligt udvalg, hvor det sikres bl.a., at studerende møder instruk-

torerne og studievejlederne og introduceres godt til studielivet. 

 

 

Dagsordenens punkt 5. Diskussion af studiestress, karakterræs og CV-ræs. Kig gerne på 

de tre bilag der er vedhæftet: DJØFs studielivsundersøgelse, AUs studiemiljøundersø-

gelse (fokuser på Statskundskab/samfundsfag) og en ny undersøgelse om studieservice 

fra EVA (denne er lang, så fokuser evt. på sammenfatning og konklusioner) 
Punktet blev diskuteret: 

Hvad kan man selv gøre noget ved?  

Hvad kan man ikke gøre noget ved?  

 

 

Dagsordenens punkt 6. Speciale – diskussion af forslag fra arbejdsgruppen om speciale 
Forslag til nye tiltag blev diskuteret. 

Beslutning: Tilslutning til dokumentet som sådan. Nye former vedtages som pilotordning og 

endelig specialeordning vedtages i februar. Juridiske forhold vedr. specialeforberedende ek-

samen skal aflklares. 

 

 

Dagsordenspunkt 7. re-eksamen i Kernefag 

Det blev besluttet at re-eksamen er den samme som til ordinær eksamen. Gælder også når 

faget tages som dobbeltseminar. 

 

Der kan søges dispensation til hjemmeopgave som eksamensform med omfang på maksimalt 

9.000 ord. Der kan søges både til ordinær og re-eksamen. Der skal være særlige omstændig-

heder som f.eks. skævt udlandsophold i forhold til vores semesteropbygning. 
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Dagsordenens punkt 8. Dato for første møde i det nye studienævn  

Torsdag den 4. februar 2016 kl. 16.00 for første møde i det nye studienævn og kl. 16.15 sidste 

møde i det gamle studienævn. Efterfølgende er der middag kl. 18.30. 

 

 

Dagordenens punkt 9. Dispensationer og godkendelser 
Punktet behandledes for lukkede døre.  

Principbeslutning: Skæve udlandsophold i forhold til vores semesteropbygning. Hvad gør vi? 

Der skal rekvireres en Oversigt over ”skæve” udlandsophold fra Line Riggelsen.  

Der skal informeres om mulig plan for ”skævt” studieforløb her som udløses af ”skævt” ud-

landsophold. 

 

 

Dagsordenens punkt 10. Eventuelt 

Der var intet til punktet. 

 

Mødet sluttede kl. 16.00 

 

 

 Gitte Sommer Harrits 

 studieleder 

 / Solveig Andsbjerg 

 afdelingsleder 


