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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde i aftagerpanelet den 2. oktober
2009 ved Institut for Statskundskab.
Referat godkendt med en enkelt korrektion fra Lotte Grünbaum under pkt.
8 strategiplan 2010-2014:
"LG kommenterede, at hun i højere grad så den foreliggende plan som en
handlingsplan og ikke som en strategiplan, og at det kunne være interessant, hvis en fremtidig strategiplan inkluderer en identifikation af en vision
og de udfordringer, som IFS står overfor, således at der tydeligt fremstår
en sammenhæng mellem valgte indsatser og de udfordringer, der er i forhold til at bringe IFS derhen, hvor man gerne vil".
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3. Orientering om uddannelsen og akkrediteringsprocessen v/ AW og
TCB
TCB orienterede om det videre forløb i forbindelse med akkrediteringsprocessen. Herunder blev der redegjort for, at IFS har valgt en model, hvor der
er udnævnt en projektleder for akkrediteringen. Projektlederen refererer til
styregruppen – hvori der sidder administrativ leder, studieleder og institutleder. Projektledere fungerer som tovholder på udarbejdelsen af dokumentationsrapporten.
TCB fortalte at dokumentationsrapporten skal være færdig og indleveret
senest d. 1. juli., og at ACE-Denmark pt. nedsætter akkrediteringspaneler
med kernefaglige personer. Panelet besøger IFS i uge 38-40. Herefter udarbejdes en akkrediteringsrapport, som sendes i høring i slutningen af november. Akkrediteringsrådet træffer herefter afgørelsen i begyndelsen af
2011, og indstiller på baggrund heraf uddannelsen til positiv, betinget eller
afslag på akkreditering.
TCB orienterede herefter om besvarelsen af kriterium 1, hvor et udkast til
besvarelsen før mødet var blevet rundsendt til aftagerpanelet. Af besvarelsen fremgår det, at de udbudte uddannelser ved IFS alle lever op til de beskæftigelsesmæssige krav som de er beskrevet i ACE-Denmarks vejledning.
TCB fortalte at afsætningen til centraladministrationen (ministerierne og
institutionerne herunder) stadigvæk er meget stor. Op mod halvdelen af de
nydimitterede ansættes i centraladministrationen. En væsentlig fejlkilde i
den forbindelse er at mange dimittender ikke lader sig organisere i DJØF.
Dette gælder formentligt særlig de der får privat ansættelse.
TCB oplyste, at tallene også viser, at dimittender fra cand. scient. pol uddannelsen ved IFS ofte bruger den offentlige sektor som et springbræt til
den private sektor.
HH opfordrede til at IFS iværksatte sin egen undersøgelse for beskæftigelsessituationen for at få et mere retvisende billede, end det der fremkommer
på baggrund af ufuldstændige tale fra DJØF, Akademikernes Arbejdsløshedskasse og UBST.
LG mente at flere kandidater ansættes i den private sektor end det fremgår
af de anvendte tal, og at det ganske givet skyldes at flere i den private sektor ikke er organiserede.
LG opfordrede til at lave en beskæftigelsesundersøgelse blandt de mange
sidefagsstuderende som tager mellem 45 og 90 ECTS ved IFS.
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PK oplyste at der findes en prognose for det fremtidige arbejdsmarked på
rektorforeningens hjemmeside. Denne viser, at der er gunstige udsigter for
de der vælger 2-fags kandidatuddannelserne.
AW orienterede herefter om de seneste tiltag og strukturelle ændringer uddannelserne ved IFS. Især er der sket ændringer i forhold til fagene Videnskabsteori, undersøgelsesdesign & kildekritik (VUK) og Offentlig ret (OR).
Hvad angår VUK så er fagkoordinator Peter Nedergaard i gang med at udfærdige en lærebog, da der p.t. mangler en sådan introducerende grundbog.
Hvad angår OR så har fagkoordinator Dorte Martinsen kontaktet Michael
Gøtze ved Jura for at forbedre kvaliteten af undervisningen. Herunder arbejdes der med at udfærdige pensum, som vil være obligatorisk og uden en
valgfri del, som der har været tidligere.
AW oplyste, at taxameter-bevillingen er øget til SAMF/HUM uddannelserne, og at disse penge er bevilliget med henblik på at øge undervisningen
med op til 60 ECTS.
AW fortalte at Det samfundsvidenskabelige fakultet har oprettet en pulje,
hvor der kan søges penge mhp. at øge undervisningen, og at IFS har tre initiativer i gang. 1. Der arbejdes på at oprette en fagcafé med ansatte hjælpelærere (instruktorer). 2. Der arbejdes på en forelæsningsrække: ”Statskundskab i praksis”, hvordan fag kan kobles op på mødet med ”virkeligheden”.
Der gives deltager-bevis hvis alle forelæsninger er fulgt. 3. Der arbejdes på
at give mere feed-back til de studerende.
FJ fortalte at den ekstra STÅ-bevilling lyder på 5000 kr. per STÅ. I realiteten er det imidlertid kun omkring 1500 kroner som IFS i praksis får til at
forbedre undervisningen (bl.a. som følge af interne omfordelingsmekanismer på KU). Imidlertid ser det ud til at STÅ produktionen igen stiger på
IFS, og at der derfor ikke kommer til at mangle penge her.
MZJ bifaldt initiativet med forbedringer af undervisningen i OR for fornuftig idet hans erfaringer viste at tingene blev stadig mere retliggjort, og at
der skal bruges stadig mere tid på jura.
HH erklærede sig enig med MZJ og understregede også vigtigheden af at
få den internationale dimension med i faget. I forbindelse med VUK nævnte han at en evt. bog man kunne bruge i undervisningen er ”paradigmer i
praksis” af Jens Astrup.
HH opfordrede til at de studerende tidligt møder centrale VIP fra IFS.
LB svarede at man allerede nu forsøger at få ”stjernerne” til at undervise på
første år.
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4. Orientering om forskningsevalueringen 2010
LB oplyste at fakultetet igangsætter en forskningsevaluering i foråret 2010.
Som udgangspunkt bruges tal fra Fakultetet og CURIS, men instituttet skal
kvalitetssikre, at tallene er rigtige.
Den 3. juni 2010 er der møde med dekanen om evaluering og forberedelse
af VIP’erne. Selvevalueringsrapport skal afleveres den 1. oktober 2010 og
eksternt evalueringspanel skal aflevere rapport ultimo 2010. Materialet vil
ligge på fakultetets hjemmeside og sikkert også på IFS’ hjemmeside.
LB mener at IFS er rykket ret kraftigt på dette område, og at forskningsevalueringen vil være til gavn for IFS.
PK udtrykte bekymring for at stadig mere forskning finder sted på 5-års
bevillinger. Hvad sker der for den langsigtede forskning i et sådant system?
Og hvor mange ressourcer bruges der på at søge bevillinger?
LB erklærede sig enig med PK i bekymringen og påpegede, at det tager
mere end 5 år at opbygge et godt forskningsmiljø op, men modsat går det
meget hurtigt at ødelægge et godt forskningsmiljø.
FJ påpegede at 10-15 % af indtægterne til IFS i dag kommer fra særbevillingerne, og at det drejer sig om 6-7 mio. på lønbudgettet.
5. Orientering om strategiplanen
LB oplyste at udarbejdelsen af en ny strategiplan udsættes til 2011. Dette
fordi IFS står foran både en akkreditering af uddannelsen samt en evaluering af forskningen.
Det er derfor besluttet at afvente resultaterne af disse, så de kan indarbejdes
i strategiplanen.
6. Optagelsestal
LB oplyste, at der har været en stigning i kvote 2 ansøgningerne (som udgør 10 procent af det samlede IFS-optag) til Statskundskab, og at ansøgertallet til sommer forventes at være på næsten samme niveau som sidste
gang.
7. Budget 2010
LB orienterede om den pressede økonomiske situation på KU, der også har
haft konsekvenser for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Her er 7-8
medarbejdere blevet afskediget (dog ingen på IFS) samt indført et kvalificeret ansættelsesstop. Det kvalificerede ansættelsesstop betyder, at dekanen
skal godkende alle ansættelser.
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KUs Bestyrelse har klart meldt ud, at den ikke vil se en lignende situation
igen.
PK spurgte til IFS formue, om den stadigvæk er indefrosset.
LB svarede hertil, at det var den, men at det er tænkeligt, at der måske løsnes lidt op for dette i fremtiden. Dette forhandles løbende.
FJ oplyste at bevillingerne til Center for Europæisk politik, CMS og stjerneprogrammerne er med til at sikre den større økonomiske robusthed, idet
vi så er flere til at dække fællesomkostningerne.
FJ oplyste desuden at STÅ-produktionen stiger med hele 8 procent i 2010
sammenlignet med 2009, hvilket vil give et mærkbart løft i indtægterne.
8. Center for Militære Studier (CMS)
LB orienterede om at KU og IFS har indgået en aftale med Forsvarsministeriet om at Center for Militære Studier (tidligere Dansk Institut for Militære Studier) bliver en del af IFS. CMS er flyttet ind d. a. april og fysisk
placeret i bygning 8 på 1. sal.
LB fortalte videre at ledelsesstrukturen vil følge KUs struktur, hvilket betyder at den vil være enstrenget og at centerlederen referere til Institutlederen på IFS. CMS vil have et styreråd, hvor IFS institutlederen er formand.
Derudover vil der være repræsentanter fra Forsvarsministeriet (næstformand), Forsvarskommandoen, Forsvarsakademiet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, DIIS og en medarbejderrepræsentant.
LB oplyste at stillingsopslaget som centerleder var under udarbejdelse.
Stillingen er et professorat med særlig opgave at være leder af CMS. Stillingen slås op i DJØF-bladet der udkommer d. 14. maj, men slås i øvrigt
bredt op i en række medier.
LB oplyste at der følger en bevilling på 9 mio. kr. med CMS fordelt på 10
forskningsårsværk + overhead. Forskere ved CMS vil være ansat på samme
vilkår som øvrige forskere ved IFS mht. at levere uafhængig forskning.
Forskere ved CMS forventes at bruge 40 % af deres arbejdstid på forskning
og 60 % på myndighedsbetjening.
LB fortalte endvidere at der nedsættes et styringsråd bestående af; personer
fra CMS, Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet, Forsvarsakademiet,
SDU, AU, en CMS medarbejderrepræsentant og endelige en formand for
styringsrådet som vil være IFS-institutlederen. Den enstregede ledelse er
således sikret.
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MZJ og PK ønskede IFS tillykke med centeret.
MZJ understregede, at det er helt rigtigt at forskning indenfor det sikkerhedspolitiske har brug for et uafhængigt forskningsmiljø, hvor der ses på
samspillet mellem det militære og det politiske indenfor de globale rammer
som nu er gældende for dansk sikkerhedspolitik. Som eksempel nævnte
han behovet for at belyse, hvad vi faktisk har lært af krigen i Irak. Dette er
endnu ikke sket i DK, mens eksempelvis briterne har været både professionelle, ærlige og åbenhjertige omkring deres erfaringer og opsamlinger
vedr. denne krig. Samtidig gjorde MZJ også opmærksom på, at der naturligvis meget let kan ”gå politik i det” når sådanne sager belyses.
HH fulgte op på dette, og understregede vigtigheden af et godt forhold
mellem dekan og institutleder i de tilfælde, hvor der måtte opstå sådanne
politiske situationer udløst på baggrund af arbejde udført ved CMS.
9. Nyt fra Instituttet
LB orienterede IFS sammen med CBS og AAU har udbudt en Master in
Public Governance. Dette har vist sig meget succesfuldt med mange tilmeldinger. Der er nu 4 hold á 24 personer, hvilket langt overstiger forventningerne. Kursisterne er offentlige ledere med meget forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.
LB oplyste, at der ansættes en professor i Europæisk politik per. 1/1-2011
LB oplyste, at der d. 23. april afholdtes kandidatfest med 73 tilmeldte, hvilket er ca. halvdelen af de nydimitterede, samt ca. 100 pårørende.
10. Evt.
Intet.

