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Studienævnsmedlemmer: Tilstede: 

Fraværende 
m/afbud: 

Fraværende 
u/afbud: 

Stine Rasmussen (Studienævnsformand) 
(SR) 

x   

Mads Peter Klindt (MPK) x   

Susi Meret (SM)          x  

Jan Holm Ingemann (JHI) x   

Kristian Kongshøj (KK) x   

Jacob Werner Kragh Hansen (JWKH)   x 
Jens Christian Gaard-Frederiksen (JCGF) x   

Linea Toftgaard (LT)   x 

Adam Alexander Faust Spies (AAFS) x   

Studievejleder Ida Lykkegaard Linneberg 
(ILL) 

 x  

Studievejleder Mathilde Aakjær Sørensen 
(MAAS) 

 x  

Michael Baggesen Klitgaard (MBK) 
Institutleder – punkt 3 

x   

Dorthe Degenkolv (ref.)  (DD) x   
 

Dagsorden studienævnsmøde  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste studienævnsmøde 

3. Ansøgning om titelændring til Statskundskab på Politik og administration  

- institutleder deltager i dette punkt 

4. Evaluering E21 - 9. sem KA PA (punkt udskudt fra sidste møde) 

- Evaluering fra de studerende + evaluering fra praktikstederne vedhæftet 
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5. Reform af projektorienteret forløb på 9. sem. KA PA – præsentation af den endelige model 

- semesterbeskrivelse for E22 vedhæftet 

6. Dimittendundersøgelser 

Evalueringer vedhæftet (BA Samt, Ba PA, KA Samf, KA PA) 

Procedure for dimittendundersøgelser: Procedure for dimittendundersøgelser (6.1.1) 

7. Eventuelt 

 

1. og 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste studienævnsmøde 

SR startede mødet med at få dagsorden og referat godkendt fra sidste studienævnsmøde. 

 

3. Ansøgning om titelændring til Statskundskab på Politik og administration  

MBK indledte punktet med at fortælle, at der efter sommerferien bliver indsendt ansøgning til titelændring 
fra Politik og administration til Statskundskab, og MBK har fået stor opbakning til dette fra rektoratet og 
dekanatet, som der har været afholdt flere møder med. Inden ansøgningen sendes afsted, med 
Fællesservice som sparringspartner, skal den i høring ved de eksisterende Statskundskabsuddannelser, og 
her får vi høringssvar primo juli. 

MBK fortalte, at der i regi af Uddannelses- og forskningsministeriet i 2019 har været et udvalgsarbejde, 
hvor universiteterne deltog, som handlede om at lave en titelharmonisering med uddannelser med 
ensartet indhold, da det for aftagere og studerende er lettere at navigere i.  

Efterfølgende har det været oppe ved de danske universiteter i et lignende udvalgsarbejde, hvor det ender i 
de samme grundlæggende anbefalinger, hvor uddannelser som har samme indhold også skal have samme 
titler. 

Det bliver kørt som en ”ren” titelændring. Titelændringen skulle lette adgangen til arbejdsmarkedet for 
vores studerende, da cand. scient. pol. ligger et mere favorabel sted end cand. scient. adm. Vi skulle gerne 
på længere sigt kunne legitimere et større antal optag. 

SR spurgte, om det kan have betydning i forhold til optag. Nu har vi ikke adgangskrav – hvad kan der ske 
med ansøgninger på bacheloruddannelser?  

BMK svarede, at der højst sandsynligt vil komme adgangskrav. Vi kan håbe på, at studerende, som søger til 
Århus, vi blive i Aalborg. 
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MPK er ikke enig i, at cand. scient. adm. ikke er et stærkt brand. Vores uddannelse skiller os ud med, at vi 
har PBL. 

Det undrer MPK som medlem af studienævnet, at vi ikke har været involveret. Kan det køres uden om 
studienævnet?  

MBK svarede, at udgangspunktet var, at det skulle være en lukket proces, der skulle på plads, inden det 
skulle offentliggøres, da det hurtigt kan spredes til andre universiteter. SR blev informeret kort efter, at hun 
blev indstillet som studienævnsformand. 

MPK er sikker på, at hvis det havde været ude til afstemning på instituttet/i studienævnet, ville der have 
været opbakning til det.  

Efterfølgende var der en drøftelse blandt studienævnets medlemmer om forskellen på os og andre 
universiteter, hvor PBL er en stor del af AAU. SR nævnte, at PBL er en del af vores DNA. Evnen til at kunne 
samarbejde er vigtigt for os. 

MBK afrundede det med, at studerende fra andre universiteter er hurtigere til at komme i beskæftigelse, og 
vi også må lade os inspirere af andre. Med hensyn til at få et arbejde kan det også skyldes vores regionale 
beliggenhed og pointerede, at det er vigtigt, hvilken titel de studerende kommer ud med. 

JHI supplerede med, at de andre universiteter har flyttet sig, og vi har ikke flyttet os med. Som da 
Samfundsøkonomi skiftede til Cand. Oecon var det en succes, derfor mener JHI også, at Cand. Scient. Pol. vil 
være mere gangbar. 

AAFS nævnte, at opbakningen fra de studerende til titelændring er stor. 

Sluttelig ønskede JCGF en udmelding til de studerende – hvor er vi nu? Der er en proces, og der er ikke 
noget afgjort endnu.  

MBK sender et skriv til SR, som viderebringer til POLIS. 

 

4. Evaluering E21 - 9. sem. KA PA (punkt udskudt fra sidste møde) 

Der er lavet kvantitativ evaluering fra de studerende, som var i praktik i efteråret 2021 med 21 svar ud af 51 
mulige.  

SR fremlagte dele af resultaterne. 

De studerende blev bl.a. spurgt om, hvad der har betydning ved valg af praktikplads. Hovedparten vælger 
ud fra faglig relevans. Geografisk placering har mindre betydning. 
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Derudover blev de spurgt om inddragelse af viden fra studiet. Her har de studerende i høj grad inddraget 
uddannelsens metoder, lidt mindre grad teorier, indgået i tværfagligt samarbejde, afklaret med 
færdigheder og afklaret med, hvad uddannelsen kan bruges til. 

Til spørgsmålet om faglige- og personlige kompetencer i forhold til praktikstedets forespørgsel har næsten 
alle svaret ja. Praktikværterne har dog et andet svar, selvom de generelt har været meget tilfredse. 

Det mest nyttige spørgsmål, de studerende har fået, er, hvordan de har arbejdet med den skriftlige opgave 
og bidrog til læring og faglig udvikling. 25% er enige og hovedparten er uenige.  De studerende mener, at 
praktikrapporten indeholder for mange sider – ca. 30 sider. Flere studerende føler sig overlagt til sig selv. 
De har også oplevet manglende kommunikation og information fra studiet. Kritikpunkterne skulle gerne 
være imødekommet i den nye reform. 

Efterfølgende fremviste SR rapporten fra praktikstederne, hvor vi har fået 13 svar ud af ca. 45. Det er første 
gang, vi har spurgt praktikstederne. 

De er bl.a. blevet spurgt, om den studerendes metodiske baggrund var tilstrækkelig til at løse opgaven. 
Hertil er svaret af ca. 2/3 er enig/helt enig – lidt flere i forhold til den teoretiske baggrund. Evnen til at 
bidrage til det tværfaglige samarbejde er også 60%. I de kvalitative er der kommentarer til samarbejdet. En 
havde svært ved at kommunikere med kolleger, svært ved at arbejde selvstændigt. Kun en enkelt 
virksomhed ønsker ikke praktikant igen med tilsvarende profil. 

2 vigtige ting, som vi tager med videre er, evnen til at samarbejde på tværs og evnen til at arbejde 
selvstændigt. 

JHI supplerede med, at det passer godt med det projekt, som der er i gang i nu finansieret af ITVS? om de 
generelle personlige kompetencer. Det foreløbige resultat er, at de studerende i ringe grad forstår, hvad 
det betyder, når de skal ud på arbejdsmarkedet og samme gælder med projektarbejdet, der er nøglen til at 
tillære sig generelle personlige kompetencer. Der forslås at teste, hvordan vi kan understøtte arbejdet med 
de generelle personlige kompetencer. Der er ved at blive udarbejdet et forslag til, at der i starten af 
uddannelsen bliver udarbejdet en kompetence port folio, som både skal indeholde de generelle og 
specifikke personlige kompetencer. Tanken er, at efter hver modulafslutning skal de studerende reflektere 
over, hvad de fagligt og personligt fik ud af kurset. Sådan at den dag, hvor de skal søge praktikplads, har 
port folio fra hele uddannelsen.  

Studienævnet har behandlet og godkendt evalueringerne, og studienævnet har konstateret, at der er 
udfordringer vedrørende generelle personlige kompetencer, og det arbejder studienævnet med bl.a. ved at 
inddrage det udviklingsarbejde, der sker på instituttet.  
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5. Reform af projektorienteret forløb på 9. sem. KA PA – præsentation af den endelige model 

SR har fundet referatet frem fra studienævnsmødet i november måned, hvor Niels Nørgaard Kristensen 
fremlagte, hvad de havde arbejdet med i arbejdsgruppen. Der er udfordringer både ved at få rettidig og 
tilstrækkelig information og kommunikation ud.  

1. Informationerne skal ud tidligere 
2. Kommunikationen skal forbedres 
3. Moodle rummet skal opdateres 
4. Det skal synliggøres, hvordan man søger praktikplads 
5. Indhold i praktikrapport/mulighed for at lave policy brief 
6. Hvordan sørger vi for, at praktikrapporterne lever op til læringsmål 
7. Få vejleder koblet på tidligere i forløbet og evt. få et fælles indledende møde med den studerende 

incl. praktiksted, hvor der kan forventningsafstemmes.  

Vi kan desværre ikke imødekomme punkt 7, da behovet for mødet ligger i foråret, hvor kontakten med 
praktikstedet etableres, og vi kan ikke facilitere vejledere der.  

Troels Fage Hedegaard afløser Niels Nørgaard Kristensen som praktikkoordinator. 

Der har været afholdt møder i foråret, hvor der har været arbejdet på praktiksemesteret. Der er bl.a. lavet 
en fyldestgørende semesterbeskrivelse, som er sendt ud til de studerende. Her er alle nyttelige 
informationer indskrevet. 

Der er ændret i indholdet i praktikrapporten. De studerende skal ikke længere skrive et langt projekt. I 
stedet skal de en 3 delt aflevering: 

1. en beskrivende del – her beskrives hvilket praktiksted de er i og arbejdsopgaverne 
2. en analyserende del – her skal udarbejdes et policy brief og udvælges problemstilling  
3. en reflekterende del - her skal skrives om de personlige og faglige kompetencer der er bragt i spil 

Derudover er der reduceret kraftigt i sideantal. 30 ECTS er ændret fra 30 til 15 sider. 

Værternes udtalelse skal indgå i rapporten og derved også i bedømmelsen. 

Der er lavet et nyt vejlederteam, hvor der nu vil indgå flere vejledere med bred erfaring i organisationer og 
vejledere, der kan vejlede i internationale organisationer. Vejledere vil blive tildelt medio september. 

Som noget nyt vil der i uge 43 blive indkaldt til et frivilligt vejledermøde. Her skal de studerende komme 
med forslag til policy brief og dele erfaringer. 

JHI roste for arbejdet med praktiksemesteret, dog en bekymring omkring 
rammesætning/forventningsafstemning, der tidligere har givet udfordringer. Der har sidst været et enkelt 
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firma, som ikke ønsker at tage flere praktikanter fra os. SR svarede, at der bliver lavet en hjemmeside til 
værtsfirmaerne, hvor vi forklarer, hvad vi forventer og omvendt.  

MPK supplerede med, at det er vigtigt, at de studerende i god tid får at vide, hvad de skal gøre ifm. 
praktikforløbet. Det er for sent at informere på 8. semester. Mange problemer vil være løst ved at starte 
med at sende oplysninger ud ultimo 7. sem.  

SR meddelte, at de studerende allerede til intro på 7. semester skal informeres kort om praktikforløbet. Der 
skal laves et årshjul til den nye koordinator Troels Fage Hedegaard. 

MBK nævnte, at han havde hørt fra SDU, at nogle studerende ventede med at tage praktik, indtil de har 
skrevet deres speciale. MPK nævnte i den forbindelse om de ledige stillinger, der bliver slået op i EU som 
trainee. 

Studienævnet har godkendt de nye tiltag og ændringer i forbindelse med praktiksemesteret. 

 

6. Dimittendundersøgelser 

Vi har fået 4 lange spørgeskemaer, som er en del af kvalitetssikringssystemet 

 

7. Eventuelt 
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