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1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 
2) Godkendelse af referat fra møde d. 19. maj 2022 

Godkendt med en enkelt korrektion. 

 
3) Merit og faglig vurdering for Statskundskab 

IEC og LK oplyste, at den høringspraksis der har været på Statskundskab ikke er tilstrækkelig. 

Ved faglig vurdering skal både studerende og undervisere høres. Desuden har præcedens bygget 

på et utilstrækkeligt grundlag, da der har manglet mulighed for at gå tilbage og se, hvem der har 

godkendt et specifikt fag. 

 
Derfor oprettes der nu en funktionspostkasse, hvor sagerne meritsagerne behandles. Der gives 

adgang til 4 studerende fra Studienævnet til funktionspostkassen. Herefter er det forventningen, 

at funktionspostkassen tjekkes en gang om ugen. Man angiver om man er enig eller uenig i de 

faglige vurderinger, som VIP-repræsentanterne har foretaget. Hvis enighed ikke kan opnås, skal 

sagen til høring i Studienævnet. 

 
IEC og LK oplyste, at når der dannes præcedens, så kan mange valgfag administrativt godkendes 

også på tværs af velkendte universiteter. Hvis f.eks. Labour Economics er godkendt på Berkeley, 

så kan det også administrativt godkendes for Heidelberg Universität. 

 
IEC og LK fortalte, at der skal være et fagligt overlap på minimum 75 procent, dvs. væsentligste 

emner skal være dækket, hvis en meritansøgning skal kunne godkendes. 

 
KKP oplyste, at den største arbejdsbyrde er i forhold til 5 semester, hvor der skal findes 

erstatningsfag for DAK3 og EP. Dette er vanskeligt. 

 
Det blev aftalt at sætte den nye procedure i gang, og at man herefter evaluerer om et halvt år, 

f.eks. til februar. Studieadministrationen fremstiller et Excel ark med alle godkendelser og 

afslag, som sendes til orientering, når der er behov for dette. 

 
4) Kandidatfag Forår23 + Sommer23 

 
Kandidatfag F23 

LT oplyste, at der ikke var tilstrækkeligt med fag på nuværende tidspunkt, og at SN skal være 

indstillet på, at der kommer ekstra fag i skriftlig høring inden for de næste 14 dage. Lige nu er 

der forslag om 20 valgfag og målet er, at komme op på 25 fag. LT Skriver til VIP, for at modtage 
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flere forslag. Det er især inden for IP, at der er behov for et større udbud. Årsagen til dette er, at 

der er stort træk på IP-underviserne fra BA-fagene samt SRM, og fordi der har været opsigelser. 

 
Der mangler angivelse af feedback form i flere af fagene. SG følger op på dette. 

 
Valgfaget ”Tysk områdestudie for statskundskabere – lær tysk og forstå Tyskland” (15 ECTS) 

gav anledning til overvejelser. På den ene side fandt man potentiale i tankegangen, men man 

have betænkning ift. om der er en tilstrækkelig Statskundskabsdimension i faget. Samtidig er det 

ikke muligt, at meritere sprogfag, så derfor bør sprogdelen ikke i sig selv udløse ECTS. LT 

påpegede, at faget stadigvæk er under udvikling. SN vil tage stilling til en godkendelse, når der 

ligger en revideret udgave af faget. 

 

Der blev spurgt til, hvorfor man gentager et valgfag der havde modtaget dårlig evaluering. LT 

påpegede at emnet er fagligt relevant, og at der kan være mange grunde til en ringe evaluering. 

Kurset blev godkendt med den betingelse, at LT tager en samtale med underviser for at drøfte de 

eventuelle udfordringer. 

 
Derudover blev undervisningsplanen for F23 godkendt. 

 
Sommerkurser 

LT oplyste, at der p.t. er forslag om to sommerkurser, og der er forhåbning om, at der kommer et 

3. sommerkursus til. 

 
Det blev påpeget, at der for faget ”EU – politik, økonomi og lobbyisme” står angivet, at der er 

portefølje eksamen, og at begge de afleverede opgaver karakterbedømmes. Dette bør ændres, da 

det er en samlet karakter der skal gives. 

 
SN godkendte sommerkurserne. 

 
5) SAMF status og fremtid 

LT præsenterede den udfordring, som er opstået fordi mange SAMF-studerende vælger at flytter 

over på Statskundskab. SAMF står også til at blive dimensioneret fra et optag på 45 til 30 

studerende på grund af regionaliseringen. Endelig giver de studerende på SAMF udtryk for at 

studiemiljøet er skidt, fordi stamholdet hurtigt bliver mere løst end det er på Statskundskab- 

uddannelsen. 

 
Studienævnet havde flere løse overvejelser, hvor det bl.a. blev nævnt, at man kunne: 

Introducere motiverede ansøgning, 

 Øge kvote-2 optaget (max. 20 procent må optages på kvote-2). 

 Slå sidefagsholdet og SAMF-holdet sammen 

 Integrere SAMF-uddannelsen i Statskundskabs uddannelsen 

 Nedlægge SAMF-uddannelsen (studienævnet kan indstille til dekanen) 



SIDE 4 AF 4 

 

 

Der blev også spurgt til, om det overordnet set er et problem, at de studerende vælger at flytte 

over på Statskundskab? De studerende er der jo stadigvæk. 

 
Et udvalg bestående af KHO, CR og LT blev nedsat og med TCB som sekretær for udvalget. 

Resultatet af arbejdet fremlægges i december. 

 
6) Undervisningsevaluering 

Kvalitetsudvalget har ikke behandlet de indkomne evalueringer, så det blev udelukkende en 

samtale om, hvor man skal lægge skæringspunkterne i forhold til de gennemsnit på mellem 1 og 

5, som er beregnet for alle fag. 

 
SN besluttede at hvis et fag har en score på under 3, så faldet det i C-kategorien, fag der scorer 

over 4.5 kategoriseres som A-fag. 

 
7) Studienævnets evalueringsspørgsmål E22/F23 

Det blev besluttet at forsætte med de samme spørgsmål, som man have besluttet for F23 

 
8) Meddelelser fra studerende 

De studerende meddelte, at der var fag (hovedsageligt valgfag), hvor undervisere først meget 

sent havde lagt pensum op i Absalon kursusrummet. Dette er problematisk ift. at nå at erhverve 

sig pensum, og for at nå at læse. 

 
Reglen er at senest 14 dage før semesterstart skal pensum kunne findes i Absalon kursusrummet. 

LT vil gerne høre om de konkrete tilfælde, hvor dette ikke er sket. 

 
9) Meddelelser fra studieleder og forperson for studienævn 

LT fortalte, at man er i gang med at ansætte en videnskabelig assistent indenfor pædagogik og 

undervisningsudvikling, og at det er håbet, at vedkommende kan starte d. 15. oktober. 

 
LT oplyste om, at der vil blive afholdt nogle forskerfrokoster i forbindelse med valgkampen. 

 
LT gav en stor tak til tutorgruppen, som har stået for en meget fin introduktion for de nye 

studerende. 

 

10) Evt. 

Næste studienævnsmøde vil finde sted d. 11. oktober. 
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