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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 22. januar
2008 ved Institut for Statskundskab.
Referatet blev taget til efterretning.
3. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet
Referatet blev ligeledes taget til efterretning, men gav anledning til nogle
generelle betragtninger.
LB noterede sig, at der var generel tilfredshed med uddannelsen. Dog ser
han et problem i at de studerende presses så hurtigt igennem, og samtidig
forventes at have påtaget sig studenterarbejde.
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LB orienterede i den forbindelse om, at der er strammet op for at få folk
hurtigere igennem uddannelsen bl.a. ved at der nu erlægges 30 ECTS per
år. IFS har netop øget indsatsen for at sikre dette.
SK spurgte til, hvad der er vigtigst? Erhvervsarbejde eller at blive færdige
med studierne.
Der var generelt i aftagerpanelet enighed om at erhvervsarbejde er en fornuftig ting. Flere mente også, at det kan virke modstridende at de studerende skal hurtigt igennem uddannelsen samtidig med, at der er et behov for
studerende på arbejdsmarkedet, ligesom arbejdsmarkedserfaring vurderes
positivt efter endt uddannelse.
HJ anerkendte dilemmaet og fortalte at Integrationsministeriet har gode erfaringer med studerende, der løfter en del opgaver i ministeriet. Han menter at man kunne overveje om en forbedret praktik-ordning er vejen frem.
PK mente at 20-25 timers job i centraladministrationen ofte er det nødvendigt antal timer for at studerende kan få lov til at varetage større selvstændige og udviklende opgaver. PK mente derfor, at man kunne ønske sig en
ordning der åbnede for et ekstra studieår.
CH nævnte at de færdige kandidater fra IFS er gode, men påpegede behovet for styrkelse af metode i uddannelsen. Hun opfordrede til, at der tages
et initiativ til dette på tværs af fakultetet.
LB påpegede, at der på IFS er opmærksomhed om dette og at der just er
kommet et lektorat i kvantitativ metode med politologisk sigte, og at der er
etableret et samarbejde med SFI med henblik på styrkelse i opgaveskrivning.
HJ fremhævede, at det er vigtigt, at der ses på hvad vi er gode til. Vi skal
ikke give køb på ” det politisk kommunikative fokus” for at styrke det
kvantitave/metodiske fokus. Det er vigtigt at opretholde den rette balance.
4. Optagelsestal for Statskundskab
PK bemærkede at ansøgertallet er gået tilbage.
LB påpegede at IFS er det sted, hvor det er gået mindst tilbage. Han oplyste at karaktergennemsnittet for optagelse ved IFS er på 9,3 (efter 13skalaen). For hele KU har der været et fald på ca. 800 personer. Dette er en
generel tendens for alle videregående uddannelse (eneste undtagelse var
DTU).
FJ fortalte at årsagen til det faldende optag på IFS kan være kravet om at
man skal have MAT B for at kunne blive optaget på cand. scient pol studi-
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et. FJ fortalte, at der eksempelvis er ledige pladser på Hum bach-holdet i
år, og at det skyldes, at mange af humanisterne ikke har MAT B, og derfor
ikke kan optages.
HJ påpegede tendensen til at kønsbalancen på de videregående uddannelser
forrykkes i disse år idet ’drengene’ falder fra. Dette kan dels forklares ud
fra den generelle beskæftigelsessituation, hvor adgangen til jobs antages at
holde især drengene fra at søge ind, og dels fordi studiet er indrettet på en
måde, så det ikke tiltaler drengene, der i højere grad går deres egne veje.
KU burde overveje at sætte initiativer i gang med henblik på at få drengene
til at søge ind. Dette kan indtænkes i brandingen af KU.
CH understregede, at Statskundskab ikke var alene med faldende optagelsestal, og at det er bekymrende for samfundet med en sådan udvikling. Det
er galt at overgangsordningerne fra gymnasierne til de videregående uddannelser er indrettet således at færre optages. Dette er til skade for samfundet og dermed for os alle.
PK var enig heri og påpegede, at det især er de sproglige studenter som afskæres. Desuden fremhævede han, at den gunstige beskæftigelsessituation
der i øvrigt findes på arbejdsmarkedet også spiller ind.
MZJ påpegede de faldende tal kan ses som et ’wake up call’ til IFS. Der er
flere dygtige konkurrenter. CBS har f.eks. fået et godt navn med deres uddannelse ”International Business and Politics”. En uddannelse med en
stærk adgang til arbejdsmarkedet, ligesom mange studerende tiltrækkes af
universitetsmiljøerne på udenlandske universiteter
FJ fremhævede, at det vil blive interessant at se næste år optagelsestal.
Fortsætter faldet har vi et problem. Men dette års tal er formentligt ikke så
repræsentative.
CH fandt det meget rigtigt, at KU satser på studiemiljøet for at tiltrække
studerende. Vigtigt også at synliggøre at uddannelse er en langsigtet investering også i den nuværende gunstige arbejdsmarkedssituation.
PK samlede op på diskussionen og opfordrede på baggrund heraf aftagerpanelet til at se på optagelsestallene ved næste møde i Aftagerpanelet.
Herefter kan panelet vurdere, om der er tale om en nedadgående trend.
Hvis dette er tilfældet, kan det vise sig nødvendigt med et krisemøde.
5. Indsats overfor gymnasier
LB kunne oplyse at 25 gymnasielærere havde meldt sig til et ’Brush up
kursus’ der afholdes af Lektor Kasper Møller Hansen og Professor Ole
Wæver. LB ser sådanne arrangementer som gode mulighed for at synliggøre instituttet i forhold til gymnasierne
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HJE fortalte om lanceringen af et ambassadørkorps af studerende der aflægger besøg på deres hjemegnsgymnasier med henblik på at fortælle om
cand. scient. pol. studiet.
Der var generelt i panelet enighed om, at dette var gode initiativer, og at
man så frem til at blive orienteret om de opnåede erfaringer.
6. Beskæftigelsestal for nyuddannede kandidater
LB gennemgik bilagene og fremhævede de tal der viste at vore kandidater
fortrinsvist går til centraladministrationen, men også at op mod ¼ af kandidaterne får arbejde i den private sektor. Dette bekræfter, at en kandidat fra
Statskundskab kan bruges bredt.
7. Orientering om aktuelle tiltag på undervisningsområdet
LB oplyste at Statskundskab – lige som 757 andre kandidatuddannelser –
skal igennem en akkrediteringsproces. Herved fortages en faglig vurdering
af, om en uddannelse opfylder foruddefinerede kriterier for kvalitet og relevans. Den faglige vurdering foretages på baggrund af 4 overordnede kriteriesøjler. 1. behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet, 2. forskningsbaseringsgraden, 3. Uddannelsesdybden (organisering og tilrettelæggelse) 4.
Uddannelsens resultater
HJE oplyste om 4+4 ph.d.-studieordningen der er et alternativt forskeruddannelsesforløb, hvor den studerende kommer tidligere ind i et ph.d. forløb
(efter 1. år på kandidaten) der så strækkes over fire år, opdelt i 2 år af 2
blokke.
HJE fortalte at specialekontrakt-ordningen er implementeret, og at 57 %
procent af de specialestuderende ser ud til at klare det indenfor de tildelte 6
måneder. For de der ikke klarer skærene i første omgang gives yderligere 3
måneder, klares det ikke gives der yderligere 3 måneder, hvorefter den studerende udskrives.
8. Almindelig orientering om Instituttets almindelige virksomhed.
LB orienterede om budgettet 2009. Heraf fremgik det, at der er en mindre
ansættelsesvækst.
Herunder nævnte LB Asien-satsningen, hvor der ansættes en professor indenfor Asian Security & International Economy. Desuden oplyste LB, at
der ansættes en MSO-professor i EU-ret & politik og en MSO-professor i
National forvaltning. Derudover er der ansat 2 lektorer i forvaltning og 2
forskningsassistenter indenfor henholdsvis Kina og EU.
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LB fortalte desuden, at der, som led i Institut-kontrakten, er sket en voldsom ekspansion i Antallet af ph.d.er. I den forbindelse blev det også oplyst
at 6 ph.d.er blev færdige i 2008.
LB orienterede om KU’s Europasatsningsområde, der har opnået en bevilling på i alt 30 mio. kr. (2 mio. kr. på 1. år herefter 7 mio. de næstfølgende
4 år). Der er tale om et tværgående udviklingsområde som inddrager HUM,
JUR og SAMF, hvoraf SAMFs bevillingsandel placeres på IFS.
LB orienterede om at der på IFS er oprettet tre nye centre. Det drejer sig
om Center for Europæisk Politik (CEP), Center for Valg og Partier(CVAP)
og Centre for Advanced Security Theory (CAST). Sidstnævnte har fået en
bevilling på 19 mio. over de næste 5 år.
LB oplyste at centrene er organiserede som tværfaglige samarbejder med
andre institutter og derved medvirker til at synliggøre IFS samt til at genere
basis for at søge eksterne fonde om midler. Dette er vigtigt da basismidlerne i øjeblikket er faldende.
LB oplyste at KU ifølge Times Higher Education-QS World University
Rankings i 2008 er vurderet til at være nr. 48 i verden og nr. 12 i Europa.
Særligt inden for det social- og samfundsvidenskabelige område scores der
højt. Her ligger KU placeret som nr. 4 i Europa
9. Evt.
Intet at bemærke

