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Til stede
Mads Ecklon, Jonas Groes, Nina Græger Anders Hassing, Katinka Hauxner,
Nikolaj Vitting Hermann, Tyra Møll-Holst, Johanne Rao Jensen, Laila
Kildesgaard, Henrik Plougmann Olsen, Anders Berg-Sørensen og Rune
Heiberg Hansen.
Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger
Ad 2) Aftagerpanelet på Statskundskab v. aftagerpanelets formand Henrik
Plougmann Olsen – 10. min.
 Aftagerpanelet rolle er at rådgive instituttet.
 En rådgivningsopgave kan fx være, hvordan instituttet uddanner de
kandidater, der er brug for på fremtidens arbejdsmarked.
 Panelet er sammensat bredt med repræsentanter fra virksomheder og
organisationer på tværs af arbejdsmarkedet
Ad 3) Præsentationsrunde af aftagerpanelets medlemmer, herunder ønsker
fra aftagerpanelet om fremtidige dagsordensemner - 20 min.
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Input fra aftagerpanelet om fremtidige dagsordensemner:
Hvordan Statskundskabere bliver gearet til at komme ud og varetage
mere utraditionelle typer jobs – fx at blive selvstændig og tænke sig selv
som rådgiver
Arbejder man tilstrækkeligt tværfagligt i kurserne på Statskundskab - fx
med emner som byudvikling, der inviterer til samarbejde med andre
fagligheder? Tværfagligheden på uddannelsen er vigtig, da den ruster én
til arbejdsmarkedet, hvor de fleste skal samarbejde med andre
fagligheder.
Land/by regionalperspektivet – hvad skal der til for at dimittender flytter
sig geografisk for at lande et interessant job?
Data Analytics - hvad sker der med vores data, og hvordan bruger vi
dem? Hvad kan Statskundskabere bidrage med?
Statskundskaberes rolle inden for Klima, Bæredygtighed og Ligestilling
Udbyde praktik på BA og ikke kun på KA.
Prioritering af feedback til studerende på uddannelsen, da det som oftest
er i feedback processen, man lærer og udvikler sig.
De studerendes formidling af deres analytiske resultater skal kunne
forstås af andre fagligheder.
Man kan kæmpe for en bedre verden samtidig med, at man prissætter
sine arbejdsopgaver – man behøver ikke at arbejde i det offentlige for at
redde verden.

Ad 4) Temperaturmåling og fremtidig sigtelinje v. instituttet - 15. min.
 Aftagerpanelet rådgiver om tre uddannelser: Statskundskab, Samfundsfag
og KA uddannelsen Security Risk Management
 Det går godt på Statskundskab; velfungerende uddannelser, kandidaterne
bliver afsat, og der er et højt søgeantal til uddannelserne fra studerende
med høje kvotienter
 Instituttet satser på forskning og undervisning inden for klima og
grøn omstilling, og på tværfagligt samarbejde på tværs av institut,
fakultet og KU
Instituttet prioriterer ligestilling – fx ligevægtig kønsfordeling i
processer, ansættelser og i curriculum, og har oprettet en
forskningsgruppe om Køn og politik
 BA reform trådte i kraft i 2017 og KA reform trådte i kraft i 2018.
Security Risk Management uddannelsen blev evalueret i foråret 2020,
hvorefter uddannelsen fik etableret et særskilt studienævn fra februar
2021 og fik sin egen studieleder. I dette forår er man dernæst påbegyndt
en revision af uddannelsen.
 Instituttet har i fire år haft en midlertidig tilladelse fra ministeriet om et
engelsksproget optag på vores KA i Statskundskab, men ministeriet har
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desværre fået afvist at forlænge og give Statskundskab en
prækvalifikation af den engelsksprogede uddannelse. Sidste optag var
således sommeren 2020.
 På fakultetet er der oprettet en engelsksproget MSc uddannelse i Social
Data Science.
 På Samfundsfag har man et 15ECTS obligatorisk fag i formidling, og jf.
kommentaren om, at studerende skal være bedre til formidling, så det kan
man kigge på, om et lignende fag og erfaringer herfra kan bruges til at
overveje at oprette et valgfag i formidling på Statskundskab.
 Der er flere tværfaglige kurser inden for klima/bæredygtighed, hvor
studerende på tværs af fagligheder løser problemer/samfundsudfordringer
i fællesskab.

Ad 5) Markedsanalyse om behovet for efter- og videreuddannelse v. Rune
Heiberg Hansen - 25 min.
Rune efterspørger input fra aftagerpanelet til den kommende
markedsundersøgelse om efter- og videreuddannelse (EVU).
Input fra aftagerpanelet
 Offentlig ledelse (MBA) er et stort marked – måske kombinationen af
fagligheder på SAMF kunne give en ny lederuddannelse.
 Måske kan I post corona sælge noget af den viden, der er på Security
Risk Management – om at forstå det risikobillede der præger vores
samfund, regionalt, national og globalt samt opbygge robusthed og
resiliens i organisationer og virksomheder i fremtiden.
 I skal gøre op med jer selv, hvor meget I vil konkurrere på det åbne
marked. Det kræver investering at være på det åbne marked, og det er
ikke rentabelt fra dag et.
 Der er mindre konkurrence på et marked, hvor I har specialistviden, som
I kan sælge. Og det er denne viden, I skal sælge.
 Eksterne leverandører til det offentlige – eller private virksomheder der
byder ind på offentlige udbud - vil have godt af et kursus i, hvordan den
offentlige sektor fungerer, herunder offentlig ret
 Et kursus for journalister om at forstå kompleksiteten i den offentlige
sektor for journalister
 Kursus om kommunalvalg
 I skal spørge jer selv om, hvor I skal være på markedet, og hvem I skal
konkurrere med. I skal nok ikke være det nye CBS executive.
Ad 6) Ønsker til emner på fremtidige møder i aftagerpanelet – 10 min.
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 Aftagerpanelet blev for år tilbage inviteret med på en temadag på
instituttet, og det aftales, at de inviteres næste gang vi har et sådant eller
lignende arrangement.
Ad 7) Evt. – 5 min.
Intet under eventuelt
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