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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 11/15 den 11. november 2015 

4.  Evaluering af OPØ-RUS ’15, bilag kommer 

5.  Godkendelse af pensum til BA-fag F2016, jf. bilag 

5.1. Pol.teori 

5.2. Metode II 

5.3. Mikroøkonomi 

5.4. Almen Stat. 

5.5. IP 

5.6. Politiske institutioner 

5.7. Forvaltningsret 

 

5.8. Moral Limits of the Market and the Government – OPØ, 

bilag kommer 

5.9. Almen Stat. – OPØ, bilag kommer 

 

6.  Diskussion af praktikordningen, jf. bilag 

7.  Revision af grænseværdier og orientering af BSS-fastsatte græn-

seværdier (bilag vedhæftet). Vi skal diskutere fastsættelsen af 6a 

og evt. revision af 1a og 1b. Alle andre grænseværdier er nu fast-

sat af BSS eller Universitetet. Jf. bilag 

8.  Studieordningsændring af OPØ-fag, jf. bilag 

9.  Studieordningsændring for Politologisk opgaveseminar på KA 

10.  Dispensationer og godkendelser 

Punktet behandles for lukkede døre 

11.  Eventuelt 

 

 

 



  

 

2 

Dagsordenens punkt 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Dagsordenens punkt 2. Meddelelser 
2.1. Valg   

Nyt studienævn tiltræder 1.2.16 

 

2.2. Seminar F16 

Et fag er aflyst. Ellers er der en fin fordeling på seminarerne. 

 

2.3. Blended Learning 

Der har været på kursus i Blended Learning den 26.11.15 

 

2.4. Ny specialeform 

AB og GSH har kontakt til Uddannelsesjura for diskussion af muligheder for eksamensform.  

 

2.5. Fakultetsstudienævn  

Der er møde i Fakultetsstudienævnet (tidligere områdestudienævn) den 3.12.15. 

 

2.6. Ny aftaler om fremdriftsreformen 

AU afventer de nye lovtekster, hvorfor alt kører uændret i forhold til fremdriftsreformen indtil 

andet meldes ud. Foråret er uændret i forhold til fremdriftsreformen. 

 

 

Dagsordenens punkt 3. Godkendelse af referat fra møde 11/15 den 11. november 2015 
Referatet blev godkendt. 

 

 

Dagsordenens punkt 4. Evaluering af OPØ-RUS ’15 
Russekretærerne orienterede fra Rusarrangementet.  

Man skal være opmærksom på at det stadig er en meget lille uddannelse når man vælger rus-

sekretærer og tutorer. Programmet var tætpakket, men det er gået rigtig godt. 

 

Der blev diskuteret, hvor meget fagligt, der skal indlægges i rusarrangement. Det blev beslut-

tet, at de studerende skal møde instruktorerne i rusugen.  

 

Der havde været en god oplevelse af sponsorer, der mest hjalp ved arrangementet. 

 

Generelt var der ros til arrangementet. 

 

 

Dagsordenens punkt 5. Godkendelse af pensum til BA-fag F2016 
5.1. Pol.teori – stort pensum - OK 

5.2. Metode II - OK 

5.3. Mikroøkonomi - OK 

5.4. Almen Stat. - OK 

5.5. IP - OK 

5.6. Politiske institutioner - OK 

5.7. Forvaltningsret - OK 



  

 

3 

 

5.8. Moral Limits of the Market and the Government – OPØ – pensum sendes rundt til med-

lemmer til godkendelse når det kommer 

5.9. Almen Stat. – OPØ - OK 

 

 

Dagsordenens punkt 6. Diskussion af praktikordningen 
Der blev gennemgået de forskellige forslag som arbejdsgruppen er kommet frem til af mulig-

heder til praktikordningen. Målet er at stramme op på kvaliteten af praktikstederne samt at få 

flere pladser i centraladministrationen. 

 

Tiltag der knytter sig til fremdriftsreformens krav om 30 ECTS pr. semester 

Forslag 1 Kombinere praktik 20 ECTS med Summer School 10 ECTS   

Forslag 2 Udbyde praktik som et ”Politologisk case-analyse” seminar (pakke med centralad-

ministrationen) 

Forslag 3 afskaffe praktikeksamensopgave men mulighed for at skrive en opgave alligevel 

omkring praktikken. 

Forslag 4 Praktik 20 ECTS/sideløbende seminar 10 ECTS 

 

Tiltag der knytter sig til kvalitetssikring af de enkelte praktikophold: 

Forslag 5 Praktikkontakter som også godkendes/underskrives af intern vejleder 

Forslag 6 Mål- og indholdsbeskrivelse for praktikopholdet 

Forslag 7 interne vejledere – erfaringsudveksling 

Forslag 8 Tilpasning af evalueringsskema 

 

Andre tiltag 

Forslag 9 Database med systematisk feedback fra praktikstederne 

Forslag 10 Standard merit ansøgningsskema, der kun bruges til praktik 

Forslag 11Forsøge at udvide praktikpladser i centraladministrationen  

 

Forslag til studieordningsændring kommer på som pkt. på næste møde. 

 

 

Dagsordenspunkt 7. Revision af grænseværdier og orientering af BSS-fastsatte grænse-

værdier. Vi skal diskutere fastsættelsen af 6a og evt. revision af 1a og 1b. Alle andre 

grænseværdier er nu fastsat af BSS eller Universitetet 

Forslag til fastsættelsen af grænseværdier for 6a: 

> 90% - grøn 

90-80 %- gul 

< 80% - rød 

 

 

Dagsordenens punkt 8. Studieordningsændring af OPØ-fag  

Forslag til ny mål- og indholdsbeskrivelse for fag på 5. semester – Public Finance and Public 

Policy. 

 

Forslag til studieordningsændring blev vedtaget fra 1.2.16. 
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Dagordenens punkt 9. Studieordningsændring for Politologisk opgaveseminar 
Forslag til ændring på Kandidatuddannelsen i Samfundsfag. Politologisk opgaveseminar (15 

ECTS) kan skrives som gruppeopgave. Med de samme regler for gruppeopgaver som på al-

mindelige seminarer. 

 

Forslag til studieordningsændring blev vedtaget fra 1.2.16. 

 

 

Dagordenens punkt 10. Dispensationer og godkendelser 
Punktet behandledes for lukkede døre.  

 

 

Dagsordenens punkt 11. Eventuelt 

Der var intet til punktet. 

 

Mødet sluttede kl. 15.00 

 

 

 Gitte Sommer Harrits 

 studieleder 

 / Solveig Andsbjerg 

 afdelingsleder 


