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 Notat 

Hermed til orientering, de i studienævnet vedtagne nye studieordninger 

og studieordningsændringer, der vil være gældende fra 1. september 

2016. 

 

 

 

 

Maksimale studietider. Optagne studerende fra 1. september 2016 har følgende 

maksimale studietider: 

Bacheloruddannelser har normeret tid + 1 år 

Kandidatuddannelser har normeret tid + ½ år 

Studerende, der er optaget tidligere vil i efteråret 2016 få præciseret deres maksimale 

studietid efter nogle kommende præciserede rammer. 

 

Fra 1. september 2016 er der kommet ny Kandidatuddannelse i Statskundskab (en-

gelsksproget) – Master of Science in Political Science med et optag på 30 studerende. 

 

Der er kommet nye 2016-studieordninger på alle Bacheloruddannelser: 

Bacheloruddannelsen i Statskundskab, Bacheloruddannelsen i Sam-

fundsfag, Bacheloruddannelsen i Offentlig politik og Økonomi. 

 

Nye bachelorstuderende optaget pr. 1.september 2016 og herefter vil i uge 36 blive 

bedt om at deltage i en studiestartsprøve. Prøven gennemføres i BlackBoard. 

Spørgsmålene i prøven vil være generelle spørgsmål om studiestarten og vil ikke være 

specifikt relateret til det fag, som den studerende er indskrevet på. Studerende har to 

prøveforsøg til studiestartsprøven. Studerende, der ikke gennemfører prøven vil blive 

udmeldt af uddannelsen pr. 1. oktober. 

 

Der er kommet nye 1. årsprøver. Hele 1. semester = 1. årsprøve = 30 ECTS. 

 

Ny mål- og indholdsbeskrivelse for ”Politiske Institutioner” og justering af mål- og 

indholdsbeskrivelse for ”International politik”.  

 

På BA Stat og Sam er mål- og indholdsbeskrivelse for ”Policy-evaluering” justeret.  

 

Ny titel på faget “Public Finance and Public Policy” ændres til dansk titel “Offentlig 

politik og Økonomi” på BA i OPØ. 

 

Eksamen i Forvaltningsret er blevet justeret på BA i Stat således, at eksamens-

spørgsmålene offentliggøres inden eksamen. 
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Ændring af gamle studieordninger 

gældende fra 1. september 2016 

 

Ændring af 2015-studieordning for Bacheloruddannelsen i Statskund-

skab, Bacheloruddannelsen i Samfundsfag og Bachelortilvalg i Sam-

fundsfag 

Ny mål- og indholdsbeskrivelse for ”Politiske Institutioner” og justering af mål- og 

indholdsbeskrivelse for ”International politik”.  

 

Ændring af 2015-studieordning for Bacheloruddannelsen i Statskund-

skab og Bacheloruddannelsen i Samfundsfag 

Justering af mål- og indholdsbeskrivelse for ”Policy-evaluering” 

Eksamen i Forvaltningsret er blevet justeret på BA i Stat således, at eksamens-

spørgsmålene offentliggøres inden eksamen. 

 

Ændring af 2008- og 2015-studieordning for Kandidatuddannelsen i 

Statskundskab 

 

Der er kommet et nyt valgfag: Individuel Politologisk seminar 

 

Politologisk Case analyse har ændret eksamensform 

 

Der er tilføjet mål- og indholdsbeskrivelse for praktikophold. Praktikophold tæller ik-

ke som én hjemmeopgave 

 

Der kan ikke længere tages praktikeksamensopgave. 

 

Der er automatisk tilmelding til specialeskrivning ved semesterstart på 4. semester 

efter optagelse på kandidatuddannelsen. (2015-studieordning) 

 

Ændring af 2012- og 2015-studieordning for Kandidatuddannelsen i Sam-

fundsfag 

Der er tilføjet mål- og indholdsbeskrivelse for praktikophold. 

 

Der er automatisk tilmelding til specialeskrivning ved semesterstart på 4. semester 

efter optagelse på kandidatuddannelsen. (2015-studieordning) 

 


