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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 2. december
2009 ved Institut for Statskundskab.
Referat godkendt
3. Orientering om udviklingen i metodeundervisningen v/ Kasper
Møller Hansen (KMH)
KMH orienterede om de ændringer som har fundet sted i Metode-fagene
ved Institut for Statskundskab, i bestræbelserne på at styrke de studerendes
kompetencer indenfor dette fagområde.
-

Kurserne Metode 1 og Metode 2 bedømmes nu med karakter, hvor det
tidligere var beståede/ikke beståede eksaminer.
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Ved siden af 2 ugentlige forelæsningstimer i semesteret får de studerende sideløbende en række mindre anvendelsesorienterede opgaver
hver uge, hvor de har ”hands on”-data. Der bruges 2 timer/uge til øvelser.
De studerende får i undervisningen kendskab til en række redskaber,
herunder at designe en undersøgelse, analysere og gennemføre et interview, komparativt design, research design, statistiske anvendelsesorienterede metode/regressionsanalyser, litteratur søgning, spørgeskemaer
etc.
De studerende lærer på BA’en SPSS-analyseprogrammet at kende.
I Metode 1 bruges eksterne folk, bl.a. ”gamle” instruktorer fra Århus
Universitet, som har godt indblik i metode.
Det var KMHs vurdering af IFS nu ligger niveaumæssigt over både ÅU
og SDU indenfor Metode, også hvad angår statistisk metode. Denne
vurdering bygger bl.a. på censorkorpsets tilbagemeldinger.
Metodegruppen er blevet udvidet. Der ansættes folk i fagligt ”halve”
stillinger, hvor stillingen er halv metode og halv forankret i et af kernefagene.
Der udbydes på overbygningen altid kurser indenfor kvantitativ/kvalitativ metode.
KMH mener, at det på IFS nu er muligt at nå et niveau indenfor Metode, hvor man kan matche ”de hårde drenge” på polit-studiet.
KMH nævnte, at det overvejes, hvorvidt der indenfor centraladministrationen skal vil et behov for videre- og efterudannelsesforløb, og om
IFS skal udbyde dette under ÅU regi.

HPO fandt det glædeligt, at de studerende nu lærer disse ting, da det var
hans indtryk at særligt kvantitativ metode ikke har været noget som IFSstuderende har behersket tidligere.
PK samlede op på redegørelsen, og udtrykte Aftagerpanelets tilfredshed
med hvad der er sket indenfor Metodeundervisningen og at det overvejes at
udbyde Metode i ÅU regi. Han mente, at disse kommende ”metodedygtige” kandidater vil komme fagministerierne til gode og opfordrede til
at huske disse fagkundskaber i ”brandingen” af uddannelsen.

4. Udviklingen i optag og frafald
LB oplyste, at der har været en overraskende stor tilvækst i antallet af ansøgere. Der har i år været 516 personer som har søgt Statskundskab som
deres 1. prioritet, dette er en stigning på 79 % og i alt har 949 personer søgt
ind på studiet. Det krævede karaktergennemsnittet for optagelse er 10,5
(10,2 på den gamle skala), og dette er landets 3. højeste snit, hvilket desuden skal ses i sammenhæng med at cand. scient pol. studiet også er en af de
uddannelser, hvor der optages flest studerende. Optaget var i år på 223 personer.
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LB fortalte at kønsbalancen er forrykket yderligere, idet 57 % af de optagne er kvinder.
LB fandt at såvel 2008 – med de stærkt nedadgående ansøgertal – som
2009 – med de stærkt opadgående ansøgertal – har været usædvanlige år.
Set over en længere årrække ligger ansøgertallet ret stabilt på et højt niveau. Dette viser at cand. scient. pol studiet ikke er et ’modefag’, men at vi
har et godt image, også blandt de studerende. I den sammenhæng nævnte
LB også at studiemiljøet er et af de områder, hvor IFS har gjort meget. Et
godt studiemiljø ses som et stort aktiv i sig selv, men også som middel til at
tiltrække studerende.
Der ændres ikke på optaget, der stadigvæk vil være på 195 personer + 10
% overbooking (dvs. i alt 215 personer). Dette tilslutter aftagerpanelet sig.
5. Undervisningsressourcer ved Institut for Statskundskab i 2009
HJ og LB orienterede om fastlærerdækningen på studiet. Det fremgik af
tallene at meget af undervisningen, særligt på bacheloren er dækket af eksterne lektorer og instruktorer.
HJ nævnte, at der i akkrediteringen lægges vægt på, hvor meget af undervisningen der er forskningsbaseret, og at IFS kan møde en udfordring på
dette punkt i forhold til akkrediteringen.
HJ pointerede, at man gerne vil have eksterne lektorer. Dels pga. økonomiske årsager, men også fordi det ofte ses som en faglig fordel at hente folk
udefra. Det kan være folk i bestemte stillinger, som har særlige kompetencer, som skønnes vigtige for vore studerende at få kendskab til. Eller det
kan være forskere fra et sektorforskningsinstitut som f.eks. Dansk Institut
for Internationale Studier, som netop giver forskningsbaseret undervisning
på områder, som ikke er dækket på IFS.
LB og HJ nævnte at IFS har nogle rigtigt gode eksterne undervisere og
nævnte i den sammenhæng nogle af underviserne i Sociologi og Økonomi
som eksempler.
HJ påpeger, at alt undervisning er VIP tilrettelagt og styret, og at der finder
en kraftig koordination mellem forelæsningerne foretaget af VIP’er og
holdundervisning, som i udstrakt grad foretages af eksterne undervisere.
Hertil kommer at instruktorer kun benyttes på Bachelordelen, og at fastlærerdækningen er langt højere på kandidat-uddannelsen end på bacheloruddannelsen
PK spurgte til hvordan fastlærerdækningen er andre steder.
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HJ svarede, at han ved et nyligt besøg på Statskundskab ved ÅU blev oplyst om, at de i stort omfang er i samme situation som os, da de ligeledes i
stor udstrækning benytter sig af eksterne lektorer.
LG spurgte til om der også findes strukturelle/organisationelle restriktioner
internt i KU som hindrer en højere grad af intern KU-dækning.
HJ svarede ja til dette, idet incitamentet for at bruge undervisere fra andre
KU institutter i nogen grad hindres af de gældende regler.
LB udtrykte håb for at taxameteret sættes op, hvorved antallet af fastlærere
kan øges, og at de studerende kan få mere individuel vejledning. Det vurderes som sandsynligt at finanslovsforhandlingerne ender med, at taxameteret for SAMF og HUM skal øges med 2000 kr. per STÅ.
6. Akkreditering af instituttets uddannelser i efterår 2010
HJ orienterede om den akkreditering som Statskundskab skal igennem, og
baggrunden for akkrediteringen.
HJ oplyste at Akkrediteringen af uddannelser skal ses som en general tendens internationalt og har sin baggrund i Bologna-processen. Der søges at
skabe en objektiv vurdering og sammenligning af uddannelsesinstitutioner
nationalt og internationalt. I DK er vi gået ekstra langt i denne akkrediteringsiver idet man her går et skridt længere og akkrediterer på uddannelsesniveau og ikke kun på universitetsniveau.
HJ orienterede om processen, hvor han fortalte, at Instituttet vil kører akkrediteringen som et projekt, med en projektleder og en projektstyregruppe. At der udarbejdes en dokumentationsrapport på 40 sider + formentligt
200 til 500 siders bilag. Denne rapport fremsendes til Akkrediteringsinstituttet d. 1. juli, hvorved man beder om at blive akkrediteret. Et særligt nedsat akkrediteringsråd tager den endelige beslutning efter et besøg på instituttet.
HJ oplyste, at der just har været afholdt et informativt møde med folk fra
Akkrediteringsinstituttet.
LG opfordrede til, at når nu IFS skal igennem Akkrediteringenprocessen så
at forsøge at nyttiggøres denne i forhold til IFS.
LB erklærede sig enig heri, og sagde at selvom akkrediteringen ikke var
noget man var udpræget tilfreds med, så ses der nu fremad, og fokuseres
på, hvad vi kan få ud af det. Samtidig nævnte han, at IFS på et senere tidspunkt skal gennem en evalueringsproces på fakultetet, og at det indsamlede
materiale i forbindelse med akkrediteringen forhåbentligt kan bruges i den
sammenhæng.
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LB glædede sig over, at der generelt i Aftagerpanelet er en interesse for og
lyst til at hjælpe IFS med oplysninger i forbindelse med akkrediteringen.
PK understregede dette, ved at opfordre IFS til at kontakte aftagerne.
7. Instituttets udviklingsaftale med fakultetet
LB orienterede om den kommende udviklingsaftale med fakultet og som
der p.t. arbejdes på. Følgende punkter blev nævnt:
- at 2008 gøres til basisår for antallet af optagne studerende (af særlige
omstændigheder blev der optaget 223 i år), hvilket vil sige 215 optagne
studerende.
- At der fokuseres mere på at sikre en højere succesrate mht. at sikre eksterne projektmidler. Dette er en nødvendighed, at der sker en fortløbende beskæring af grundbevillingen til Universiteterne.
- At gennemførselsraten indenfor de 3 + 1 år på bachelor-uddannelsen
øges, da dette udløser mere i færdiggørelsesbonus. Det skønnes at være
vanskeligere at gennemføre på kandidat-uddannelsen, da færdiggørelsesbonussen her kun kommer til udløsning, hvis uddannelsen er færdiggjort indenfor 2 år. Dette skønnes vanskeligt ikke mindst i lyset af
de forringede muligheder på jobmarkedet.
- Deltagelse i en just nystartet fleksibel master ”Master of Public Governance”, som udbydes via et konsortium bestående af tre parter (AaU,
CBS og KU).
PK understregede aftagerpanelets opbakning til arbejdet med den kommende udviklingsaftale med fakultetet, og fandt at deltagelsen i den nystartede fleksible master var positiv.
8. Strategiplan 2010-2014
LB fortalte at den nuværende strategiplan er ved at løbe ud, og at man kan
konstatere at 47 konkrete mål er opfyldt, men 12 ikke er. Dette resultat er
ganske godt.
LB understregede at en Strategiplan ses som et godt og nyttigt redskab, og
at planen udarbejdes af en række arbejdsgrupper under ledelse af Martin
Marcussen. Det ses som vigtigt, at give folk medejerskab til planen, da det
er med til at bedre målopfyldelsen.
LB oplyste at Strategiplanen udarbejdes indenfor rammerne af såvel KUs
samlede strategiplan ”Destination 2012” samt fakultetets strategiplan.
LG spurgte til antallet af ansatte ved IFS, samt til personalepolitikken.
LB svarede hertil, at der pt. er omkring 100 fastansatte personer (VIP,
STIP og TAP) samt en stor gruppe af eksterne ansatte personer.
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LB orienterede om KUs tiltag på det personalepolitiske område, med en ny
personalepolitisk politik samt gennemførslen af en Arbejds-pladsvurderings undersøgelse (APV), og at personalepolitikken også er begyndt
at komme ind i strategiplanerne.
LG oplyste at hun, på baggrund af hendes store erfaring med at arbejde
med strategiplaner, i højere grad så den foreliggende plan som en handlingsplan og ikke som en strategiplan. En strategiplan vil typisk identificere
de udfordringer som en organisation står overfor, og definere de indsatsområder, hvor der skal sættes ressourcer ind. Hvor vil organisationen hen?
Og hvorfor?
LG understregede også betydningen af at inddrage personalepolitikken i
strategiplanen.
9. Nyt fra Instituttet
LB orienterede om, at Martin Marcussen er blevet udnævnt til MSOprofessor i International Governance og viceinstitutbestyrer, at Marlene
Wind er udnævnt til MSO-professor i international politik, at Kasper Møller Hansen er udnævnt til MSO professor i Almen og Sammenlignende
Statskundskab med særlig henblik på anvendt kvantitativ metode og at Lene Hansen er udnævnt til professor i international Politik.
LB orienterede om ”Asian Dynamics Initiative”, der er et tværfakultært
samarbejde med Det Humanistiske Fakultet.
LB orienterede om europa-satsningen, hvor IFS kan forvente at få 7 mio.
kr. næste år. Der vil blive ansat to professorer + en adjunkt, samt igangsat
en række faglige aktiviteter.
LB orienterede om næste års budget. Pt. ser det ud til at blive et minus på
152 mio. kr. for hele KU. Dette vil betyde et minus på 1-2 mio. kr. på IFS.
Men det går næppe så galt, da der i dette regnestykke ikke indgår en eventuel takstforhøjelse samt den andel af globaliseringsmidlerne, som vil tilflyde KU. Så resultatet bliver formentligt noget bedre.
LB fortalte om at IFS formue på 8-10 mio. kr. er blevet båndlagt, da KU vil
opbygge en egenkapital. Dette var ’en streg i regningen’ for IFS, da man
havde planlagt at bruge disse midler på at sikre et generationsskifte.
LB oplyste, at der i forsvarsforliget er åbnet op for at Dansk Institut for Militære Studier (DIMS) placeres ved Københavns Universitet, og at det med
stor sandsynlighed vil sige på IFS. Den seneste politiske udvikling, har dog
rejst nogle spørgsmålstegn ved om det kommer til at gå sådan. Der forven-
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tes en beslutning om DIMS fremtidige placering i slutningen af oktober
måned.
LB orienterede om, at Mikkel Vedby Rasmussen, der har fungeret som
chef for DIMS atter er tilbage på IFS.
LB fortalte, at Mikkel Vedby Rasmussen har været involveret i et sommerkusus. IFS vil fremover tilbyde sommerkurser, da de ses som en god mulighed for at tiltrække udenlandske studerende og ÅU-studerende, samt
som en mulighed for at lade vore egne studerende tage nogle ekstra ECTS,
hvilket kan sikre at flere bliver færdige til tiden.
PK takkede afsluttende for LBs redegørelse og udtrykte aftagerpanelets tilfredshed med de mange aktiviteter som IFS har iværksat, herunder også på
den uddannelsesmæssige front med igangsætningen af sommerkuser. PK
anbefalede desuden IFS at være opmærksomme på de muligheder der ligger i, at der må forventes et stigende behov for gymnasielærere på arbejdsmarkedet i de kommende år.
10. Evt.
Det blev aftalt at næste mødekoordinering skal ske over kortere tid, da det
er svært for aftagerne at holde kalenderen åben i flere dage.

