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Tilstedeværende
Lars Bo Kaspersen, Karen Lund Petersen, Anders Berg-Sørensen,
Flemming Juelsholt, Peter Kuhlman, Henrik Plougmann Olsen, Mads
Ecklon, Camilla Hersom, Thomas Østrup Møller, Jesper Christensen, Jesper
Juul Jensen og Christian Hartwig Niebuhr
Agenda
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Ad 2) Godkendelse af referat fra 30. november 2015.
Godkendt
Ad 3)

Nyt fra instituttet
LBK orienterede om den forskningsevaluering, som instituttet
netop har gennemgået. Evalueringen påpegede, at IFS’s strategiske
satsning de sidste fem år har vist sig at give resultater. Udvalget
konkluderede, at IFS er et af de bedste politologiske
forskningsmiljøer i Europa med adskillige forskere på højeste
internationale niveau.
LBK fortalte herefter om den sidste rekrutteringsrunde, hvor tre
nye lektorer blev rekrutteret. Der var rigtig mange ansøgere og i
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særdeleshed mange udlændinge. Grundet besparelser kunne IFS
ikke rekruttere en professor udefra.
ABS orienterede om den igangværende uddannelsesevaluering af
statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne.
Uddannelsesevalueringerne er en del af KU’s interne
kvalitetssikringssystem. Uddannelsesevalueringen består af en
baggrundsrapport og besøg af et evalueringspanelet.
Panelet bestod af
 Gitte Sommer Harrits, lektor, Statskundskab, Aarhus (formand)
 Anne Mette Brandt, forvaltningschef, Frederiksberg Kommune,
 Kristian Jacobsen, rektor, Sorø Akademi
 Anders Buhl, statskundskabsstuderende, SDU.
Besøget fandt det sted den 4. april og instituttet har efterfølgende
modtaget en samlet rapport fra panelet. Den samlede
uddannelsesevaluering afleveres til dekanen den 1. juli 2016.
Det er særligt at bemærke, at der de næste år skal arbejdes med
videreudvikling af 1) det projektorienterede forløb, 2)
implementering af nye tiltag, 3) internationalisering, 4) studiemiljø
og 5) samfundsfagsuddannelses struktur for at imødegå et for højt
frafald.
Ad 4)

Prækvalifikation af den engelsksprogede kandidatuddannelse i
statskundskab: Aftagerundersøgelse(ABS)
ABS orienterede om den kommende ansøgning om
prækvalifikation af den engelsksprogede kandidatuddannelse i
statskundskab. Ministeriet for Uddannelse og Forskning har i april
måned påpeget over for KU, at KU udbyder 8 engelsksprogede
kandidatuddannelser som dublering af eksisterende danske og at
disse skal have en selvstændig akkreditering. I første omgang skal
der søges om prækvalifikation af disse, og hvis KU bliver
institutionsakkrediteret er det tilstrækkeligt forudsat en positiv
prækvalifikation.
I denne forbindelse at det det vigtigt at få sat en
aftagerundersøgelse i gang, der dokumenterer behov og relevans
for en engelsksproget statskundskabsuddannelse for det danske
arbejdsmarked og samfund.
Aftagerpanelet er blevet bedt om at give forslag til institutioner,
organisationer og virksomheder og kontaktpersoner de
pågældende steder som kan deltage i aftagerundersøgelsen. Disse
sendes til Anders Berg-Sørensen

Ad 5)

Eventuelt
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Da mødet var Lars Bos sidste grundet fratrædelsen som
institutleder, takke LBK for gode og inspirerende møder. Peter
Kuhlmann overrakte en gave på vegne af aftagerpanelet og takkede
LBK for hans indsats gennem de sidste 5 år.
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