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Referat fra ekstraordinært studienævnsmøde 6. januar 2022 ifm. høring på reformerne på Samfundsfag. 

 

Dagsorden 

1. Titel på den ene specialisering KA studieordning – Politik og Analyse 
2. Høring på reformerne på Samfundsfag 

 
Der er 3 titler på spil på specialiseringen Politik og Analyse: 
 

1. Politik og Analyse – Politics and Analytics 
2. Politik og Institutioner – Politics and Institutions 
3. Politik og Institutionel forandring – Politics and Institutional change 
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SR indledte med en opsummering fra sidste møde. Der var kommet ønske fra institutledelsen i forhold til, at 
2 af specialiseringerne skulle have samme navn som forskningsklyngerne, men dette gik vi væk fra igen på 
sidste ekstraordinære møde, hvor institutleder Michael Baggesen Klitgaard deltog. 
 
Titlen på Specialiseringen Ledelse og Forvaltning forbliver, og derudover er der den nye Social Data 
Science, så der skal kun kigges på Politik og Analyse. Der ligger forslag om at ændre det til Politik og 
Institutioner. Efterfølgende kom MPK med forslag om at ændre til Politik og Institutionel Forandring. 
 
Udfordringen ved at holde fast i Politik og Analyse er, at den engelske oversættelse ikke giver en 
meningsfyldt titel. 
Derudover får man også analysekompetencer på specialiseringen Ledelse og Forvaltning. 
Forslaget om titlen Politik og Institutioner argumenterede MPK fint for, da den indfanger det faglige indhold.  
 
Dernæst ønskede SR, at studienævnet tog en snak/diskussion om, hvilken af de 3 titler, den sidste 
specialisering skal have, og der kom mange fine argumenter for, hvorfor de enkelte titler skal benyttes. Det 
er vigtigt, at titlen beskriver indholdet af specialiseringen.  
 
Kristian Kongshøj kom endda under diskussionen med et 4. forslag – Politics and Policy change. Dette 
blev også inddraget i snakken.  
 
Studenterrepræsentanterne havde haft formøde og var egentlig enige inden mødet om hvilken titel, de 
anbefalede, men efter de havde hørt de forskellige argumenter, var de ikke længere sikre. 
 
SR rundede af med og argumenterede for, hvorfor hun synes, at titlen Politik og institutioner i forandring vil 
passe. JHI mente, at denne titel var for lang og synes blot, at vi skal kalde den Politik og forandring.  
 
Herefter fortsatte snakken/diskussionen, og SR afrundede punktet med, at der skulle tages en beslutning og 
spurgte, om vi ikke skulle tage afsæt i den løsning, hovedparten af studienævnet ønskede fra starten.  
 
Studienævnet vedtog herefter, at den nye titel bliver:   
Politik og institutionel forandring/Politics and Institutional change. 
 
 
2.Høring på reformerne på Samfundsfag 
 
De nye reformer gælder både central- og sidefag/bachelor og kandidat. 
 
Ændringerne i reformerne er primært pga. ændringerne på bachelor- og kandidatuddannelsen i Politik og 
Administration, da der er mange samlæsninger mellem de 2 uddannelser, og på kandidatdelen er 
studietidsforlængelsen flyttet fra 11. semester til tidligere i forløbet. 
 
SR gennemgik grundigt de nye reformer på Samfundsfag bachelor- og kandidatuddannelserne ud fra de 
plancher, som hun havde lavet.  
 
MPK roste SR for det stykke arbejde, som hun sammen med kolleger, har lavet ifm. reformerne. 
 
MPK mener, at vi skal se på jobmulighederne for de studerende, som ønsker at være gymnasielærere. Der 
er fagkombinationer, hvor det kan være svært at få job. Vi bør tænke i, hvordan vi kan hjælpe med at lave 
nye fagkombinationer, som kan hjælpe de studerende til at komme i jobs – f.eks på Handelsgymnasiet. P.t 
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er der mellem 10 og 11 fagkombinationer. Den eneste fagkombination, hvor der ikke er 
studietidsforlængelse, er Samfundsfag/Psykologi. 
JHI og SR har tidligere talt om f.eks. at udbyde erhvervsøkonomi sammen med Samfundsfag. JHI har rejst 
problematikken overfor ledelsen i Business School, og der skulle gerne blive afholdt et møde om dette. JHL 
tror på denne kombination i fremtiden. 
 
SR rundede punktet af med, at denne kombination ikke kun forhåbentligt jobmæssigt vil give flere 
muligheder, men administrativt vil det lette arbejdet, hvis der var færre af disse. Vedrørende 
beskæftigelsesmuligligheder er der indtænkt 15 ECTS projektorienteret forløb for de studerende, der skal 
have studietidsforlængelse. Der åbnes for, at praktikken ikke kun bliver i gymnasiet men også kan være i en 
offentlig arbejdsplads eller en privat virksomhed.  
Per Henriksen fra aftagerpanelet bakker op omkring at åbne denne mulighed. Han har været med til at lave 
flere reformer indenfor gymnasieområdet. 
 
Studienævnet bakkede op om og godkendte reformarbejdet med Samfundsfagsuddannelserne. 
 
 
SM takkede også for det store stykke arbejde, som SR har udført. Det har givet et rigtigt godt overblik at få 
dette brush up. 
SM nævnte også employability – sammensætning af fagkombinationerne for de samfundsfagsstuderende. 
SR fortalte, at der bliver sat gang i et overbliksarbejde mht. jobmuligheder, og vi skal finde ud af, hvor vores 
studerende får arbejde. 
Dette kan også bruges ifm. informationsmøderne, som vi holder med de studerende. 
JHI tilføjede, at employability arbejdet er i gang. Dette laves i samarbejde med det tidligere karrierecenter og 
alumnerne. 
De forsøger også at få de samfundsfagsstuderende i praktik andre steder end på gymnasierne.  
Det er her vigtigt at have kontakt med de offentlige ledere – kan være gennem MPG uddannelsen. 
 
Der var deadline på indtastning i modul- og studieordningsbasen 20. januar 2022. Dette er afsluttet. 
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