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11) Meddelelser fra studerende 
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13) Evt.  

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2) Godkendelse af referat fra møde d. 8. november 2022 

Godkendt med følgende bemærkninger/korrektioner: 

 

- Under punkt 2) - vedr. ekstraordinært og sidste udbud af Offentlig Ret i B5 2023: Der skal 

tilføjes at det er pba. indstilling fra Studieleder, at faget fra og med 2024 ikke længere forventes 

udbudt som sommerskole. 

- Under punkt 3): formulering ændres til ”[…] ofte tilbydes de studerende stillinger på 15-20 

timer, og mere forventes”.  

 

3) Velkommen til nye SN-medlemmer og orientering om resultat af valget til studienævnet 

Mødet indledtes med en hurtig introduktion af tilstedeværende og en velkommen til de nye 

medlemmer og deltagere. Bemærkning til valget som for nyligt er overstået:  

Der blev opfordret til at der blev gjort en større indsats ift. at synliggøre valget/valgdeltagelse 

over for de studerende, og den betydning valget har for dem. Det tages til efterretning, og KKP 

opfordrer til at man kan melde forslag ind ift. indsatsområder, hvis man har nogen. 

Det bemærkes at valgdeltagelsen er lavere ift. forrige valg. Derudover opfordres der til, at det 

skal sikres at alle studenterforeninger er klar over muligheden for at blive promoveret via SAMF 

KU sociale medier, da ikke alle var klar over denne mulighed.  

 

4) BA og KA i Samfundsfag – hvad bør der gøres?  

En arbejdsgruppe har været nedsat, for at gennemgå forskellige forslag til forbedring af 

samfundsfagsuddannelsen. 3 udfordringer har været identificeret – 1) et stigende antal 

ansøgninger om overflyttelse fra samfundsfag til statskundskab, 2) oplevelsen af manglende 

holdidentitet og kultur blandt samfundsfagsstuderende, og 3) uddannelsesdimensionering som 

betyder at samfundsfag fra og med 2023 vil optage 30 studerende fremfor 45 studerende. 

 

3 løsningsforslag er blevet fremlagt af arbejdsgruppen (se bilag 4 for uddybning) og det er blevet 

anbefalet at følge løsningsforslag 3 – sammenlægning af samfundsfagsholdet og sidefagsholdet. 

Der var opbakning i studienævnet til at følge denne løsning og det blev også besluttet at arbejde 

mod at gennemføre sammenlægningen i E23, med en holdkapacitet på ca. 60 studerende. Der 

indføres ikke en adgangsbegrænsning til sidefagsuddannelsen. Studieledelsen og 

studieadministrationen vil gøre en ekstra indsats for at skabe en bedre holdidentitet. Derudover 

indstillede Studienævnet til, at man afsætter ekstra instruktortimer til det nye hold for at imødegå 
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eventuelle problemer med et stort hold. Studienævnet holdes orienteret med implementering af 

sammenlægningen. 

 

KKP og LT planlægger at mødes med 1. semester studerende på samfundsfag bl.a. for at oplyse 

de studerende om hvad der skal ske med uddannelsen fremover, og svare på øvrige spørgsmål.  

 

5) IFS’s forskning/undervisning integrations projekt v/ Lea Stæhr 

Projekt blev præsenteret vedrørende arbejdet med undervisnings- og forskningsintegration på 

IFS’ uddannelser, hvilket bl.a. er afledt af at studieevalueringer har indikeret at studerende har 

savnet en stærkere forskningsfokus på studiet. Se evt. vedhæftet slides. 

 

Studienævnet udtrykte begejstring for projektet, herunder muligheden for at studerende på 

samfundsfag og statskundskab kan blive tilknyttet forskningsprojekter på instituttet, som en del 

af deres praktikforløb.   

 

6) Orientering fra Studievejledningen 

AHW oplyste om, at hun kan fortælle mere næste gang, herunder præsentere konkrete 

statistikker. 

 

Der orienteres om at man har reformeret studievejlednings struktur. Siden oktober 2021 er 

studievejledningen centraliseret. Der er fokus på at styrke vejledningsindsatsen for alle 

studerende. Der er telefontider, mulighed for drop-in og udvidet samtaler.  

 

Det er statskundskabs- og samfundsfagsstuderende som oftest henvender sig. De studerende 

bruger vejledningen meget. Fra næste semester vil studievejledningen gerne have fokus på at 

komme mere ud i studiemiljøerne, og være i bedre tid med arrangementer. I det hele taget vil de 

gerne være mere synlige. 

 

7) Valgfagsplanlægning for ét helt år 

LT redegjorde for at det vil give de studerende noget forudsigelighed at kende deres valgfag 

længere frem i tiden, ligesom det vil lette den administrative planlægningsproces. Det vil 

desuden gøre det lettere ift. at tage fag på tværs af andre institutter – de andre institutter 

planlægger allerede valgfag ét helt år af gangen og IFS er det eneste institut der planlægger for et 

halvår ad gangen. SN slipper desuden for at behandle valgfagsfagbeskrivelser 2 gange om året. 

 

Det betyder naturligvis at undervisere på valgfag, der afvikles om foråret, skal planlægge i god 

tid (1 år frem). Der skal være vide rammer for pensumfastlæggelse og at finde undervisere – ift. 

kursusbeskrivelserne, kan kursusansvarlige fokusere på at beskrive valgfaget i generelle termer, 

mens man arbejder videre med det konkrete pensum. 

 

Studienævnet tilslutter sig forslaget. Der vil i F23 blive planlagt valgfag for E23/F24. Der var 

desuden enighed om at SN kunne evaluere proceduren efter et år. 
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8) Studiestart 

LT orienterede om studiestarten (se evt. vedhæftet slides), og at man bl.a. holder fast i antallet af 

tutorer ift. studerende (1:3). Vedr. ansættelsesforhold for tutorer blev det også påpeget at det er 

vigtigt at tutorerne er tilstrækkeligt oplyst om hvad det retsligt betyder at de er ansat på kontrakt 

ift. tidligere. 

LT pointerede at der var en god dialog, ift. rammerne for tutorernes arbejde og organisering. 

Frivillighed og engagement er fortsat i fokus. 

 

9) Kvote 2 – udvalg 

AHW oplyste at der er brug for nogle medlemmer til kvote-2 udvalget. 2 studerende og 1 VIP. 

Kvote 2 er 13. og/eller 14. juni 2023. MJP og LT tilkendegav interesse. PWL, ERC og CRN 

udtrykte også interesse men vil vende tilbage med svar.  

 

10) Opsamling på årets arbejde i studienævnet 

Følgende punkter blev nævnt: 

- Datoer for F23 studienævnsmøder – afklares når undervisningstidspunker er afklaret  

- Pensum og udgifterne hertil for de studerende. Fokus på bl.a. at blive bedre til at bruge 

elektroniske databaser (eksempelvis kongelige bibliotek) 

- LT vil gerne bruge tid på at præsentere uddannelsesbudget for SN, så alle har et fælles 

forståelse for ressourcer 

- Påmindelse om afholdelse af studienævnsseminar 3. februar 2023 

- Genbesøg af mundtlig specialeforsvar 

- MJP: kan man skubbe frist for indmelding af fagevaluering? Derudover gennemgang af 

spørgsmålene 

- Diskussion om OpenAI for så vidt angår afvikling af eksamensaktiviteter.  

- SN vil gerne komme med input til IPP 

 

11) Meddelelser fra studerende 

Husk gennemgang af hvem der har adgang til studienævnets grupperum.  

 

12) Meddelelser fra studieleder/forperson for Studienævn 

Ingen. 

 

12) Evt. 

Ingen 


