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4. november 2016 

 

Referat fra møde 9/16 i Studienævnet for Statskundskab og 
Samfundsfag 

Onsdag den 26. oktober 2016, kl. 10:15 

 

Til stede: Anne Binderkrantz (AB), Jørgen Dige Pedersen (JDP), Morten 
Brænder (MB), Louise Lindskrog (LL), Frida Mølgaard Gravesen 
(FMG), Marius Opstrup Morthorst (MOM), Steffen Selmer 
Andersen (SSA), Søren Faurskov Hansen (SFH) og Vibeke 
Lehman Nielsen (gæst til punkt 4) 

 

Endvidere deltog: Susanne Vang, Nikoline Ohnemus Christensen og Lone 
Jørgensen (referent) 

 

Afbud: Lars Skipper og Peter Bjerre Mortensen (PBM) 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Godkendelse af referat fra møde 8/16 den 7. oktober 2016 
4. Policy-evaluering - besøg af Vibeke Lehman Nielsen (jf. bilag) 
5. Justering af kvalitetsindikatorer (jf. bilag) 
6. Evaluering af praktikophold (jf. bilag) 
7. Dispensationer og godkendelser 

Punktet behandles for lukkede døre 
8. Eventuelt 

 
Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Meddelelser 
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- Både fagudbuddet i kursuskataloget samt eksamensplanen er nu tilgængelig online. De mundtlige 
eksamener er lagt sidst i eksamensperioden og aftalen med fakultetet omkring bedømmelsesfrister 
overholdes. Eksamensplanen er stadig med forbehold for ændringer. 

- På et senere møde skal følgende på dagsordenen: Evaluering af, hvordan det er gået med den nye 
kombination af fag på femte semester. 
 

3. Godkendelse af referat fra møde 8/16 den 7. oktober 2016 
Mindre tilføjelse til punktet om praktik: Man kan godt komme i praktik på AU, dog ikke på IFSK 

 

4. Policy-evaluering - besøg af Vibeke Lehman Nielsen (jf. bilag) 
Her var besøg af Vibeke Lehman Nielsen (VLN), hvor vi med udgangspunkt i bilagene gennemgik 
strukturen, indholdet og eksamen for Policy-evaluering. 
Faget er opbygget på den måde, at der først er fem forelæsninger og dernæst er der 10 x to timers 
holdtimer i faget.  Det er endnu uvist, hvordan holdsammensætningen bliver. 
Faget bygger meget på det, de studerende indtil videre har lært på BA-uddannelsen. 
 
Det er hovedformålet at opnå følgende kompetencer i faget:  
1. At kunne rådgive administrative og politiske ledere. 
2. Evnen til at være kritisk og kunne designe evalueringsanalyser. 

 
Eksamensformen i faget er mundtlig. Her stilles en opgave, som der er 48 timers forberedelse til. Til 
den mundtlige fremstilling skal uploades en Power Point-præsentation og et 800 ords notat, som så 
er udgangspunktet for den mundtlige eksamen. 

I forhold til eksamensformen er man opmærksom på, at det måske kan blive nødvendigt at 
udspecificere, hvordan henholdsvis Power Point-præsentation, notat og diskussionen vægter.  

Derudover blev indholdet i faget drøftet, hvor blandt andet vigtigheden af at have det kritiske blik 
med i øvelserne blev nævnt. Ellers tog VLN imod øvrige input fra Studienævnet. 

Der kommer undervejs i forløbet til at indgå en ekstra evaluering af faget. 

5. Justering af kvalitetsindikatorer (jf. bilag) 
Der blev fra studenterside stillet spørgsmålstegn ved validiteten af spørgsmålene, da fakta ikke kan 
tjekkes. Generelt var der en kritisk tilgang disse, og de løbende drøftelser vurderes som værende 
mere givtige. Der blev dog også givet udtryk for, at en årlig status som denne er fin at have som 
oversigt, men overordnet set er det svært at bruge dem som sammenligning med andre studier. Der 
er mange lokale faktorer, der ikke er tænkt ind i dem. 
 
Ift. hvilken model der ønskes fremover som indikator på undervisningsevalueringer, melder vi 
tilbage, at vi foretrækker gennemsnitsmodellen. Hvis der anvendes en anden indikator, melder vi til 
CUL, at vi supplerende gerne vil bruge gennemsnitsmodellen. 

6. Evaluering af praktikophold (jf. bilag) 

Der er lavet udkast til et nyt evalueringsskema, så det bliver bedre i forhold til at kunne måle 
evalueringen af praktikken.  Det nye bliver anonymiseret. Der er enighed om, at det nye skema er 
rigtig fint, dog kom der input til mindre justeringer, som tages med videre. Der arbejdes på at finde 
en elektronisk løsning, når det reviderede evalueringsskema tages i brug. 
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7. Dispensationer og godkendelser 
200-level fag fra LSE, London til 7,5 ECTS kan ikke godkendes som et seminar til 10 ECTS på vores 
kandidatuddannelse. 
 

8. Eventuelt 
- Akkrediteringen finder sted i næste uge. 

 

Mødet sluttede kl. 12:05. 

 
 
 

 

 
Anne Binderkrantz         / Lone Jørgensen 
Studieleder            AC-fuldmægtig 
  

  

 

 

 

 


