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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  

Dorthe Degenkolv (ref.) (DD) x   

 

Dagsorden studienævnsmøde 15. juni 2022 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

SR indledte mødet, og dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste studienævnsmøde 

Referat fra sidste studienævnsmøde godkendt. 
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3. Forslag om at tilbyde valgfrihed til online eller fysisk eksamen på 9. semester projektorienteret forløb 
E22 

SR fortalte, at projektorienteret forløb på 9. semester PA KA skal som udgangspunkt afsluttes pr. 31. 
december, således at der er tid til at afslutte og aflevere den skriftlige rapport og tage eksamen i januar, 
men vi har en række studerende, som får dispensation til at fortsætte praktikforløbet ind i januar, typisk 
fordi værtsstedet stiller som krav, at den studerende er der til og med januar. For at tilgodese de 
studerende, som ikke fysisk befinder sig i Aalborg i januar på eksamenstidspunktet, har de ytret ønske om 
at få mulighed for at tage eksamen virtuelt. På den baggrund har koordinator for projektorienteret forløb 
Troels Hedegaard forespurgt studienævnet, om studienævnet vil slutte op om en model, hvor de 
studerende på 9. semester projektorienteret forløb får mulighed for selv at vælge, om de ønsker eksamen 
fysisk eller virtuelt. Studienævnet skal derfor beslutte, om vi vil efterkomme koordinators og de 
studerendes ønske.  

Studienævnet bakkede op om og besluttede, at de studerende, som er i et projektorienteret forløb, har 
mulighed for at vælge, om de vil tage den mundtlige eksamen fysisk eller virtuelt. SR orienterer 
koordinator for projektorienteret forløb om beslutningen, som derefter kan implementere det i 
samarbejde med studiesekretæren.    

Under punktet blev det også fremhævet af både SM og de studerende i studienævnet, at det er vigtigt, at 
værtsstederne er klar over, at de studerende også har forpligtelser på universitetet under deres 
projektorienterede forløb og at studiet skal tage ansvar for at formidle dette til værterne. SR fortalte, at der 
er ved at blive udarbejdet et skriftligt materiale (en slags Q&A) til værtsstederne, hvor der vil være en 
række nyttige informationer omkring det projektorienterede forløb og hvad der kræves at både studerende 
og værtssted.   

 

4. Forslag til ændrede adgangskrav til kandidatuddannelserne i Politik & Administration og Samfundsfag  

SR nævnte, at der i vores studieordninger er angivet hvilke bacheloruddannelser, der giver direkte adgang 
til vores kandidatuddannelser i Politik og Administration samt Samfundsfag.  

Uddannelserne er nu (af Optagelseskontoret der henviser til Adgangsbekendtgørelsen) blevet bedt om at 
der i studieordningerne indskrives/fastsættes krav til særlige fag eller fagområder opgjort i ECTS-points for 
de bacheloruddannelser, der ikke giver direkte adgang til en kandidatuddannelse. Derudover har 
uddannelserne mulighed for at ændre i adgangskravene til optaget i september 2023 ift. hvilke 
uddannelser, der skal være adgangsgivende.  
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SR har lavet forslag til ændrede adgangskrav for begge kandidatuddannelser (vedhæftet som bilag til 
dagsordenen), og studienævnet skal beslutte, om de skal gælde fremadrettet. SR gennemgår herefter 
ændringerne.  

SR: ift. samfundsfag handler ændringen kun om at angive antal ECTS-points for forskellige fagområder for 
de bacheloruddannelser, der ikke giver automatisk adgang til vores kandidatuddannelse i samfundsfag (se 
oversigt nedenfor). Fagområderne er de fagområder, som ifølge bekendtgørelsen udgør de faglige 
mindstekrav for at opnå undervisningskompetence i samfundsfag og ECTS-pointene er angivet ud fra hvor 
mange ECTS fagområderne mindst udgør på vores bacheloruddannelse i samfundsfag.  

Samfundsfag 
Nuværende adgangskrav (ændringsforslag med rødt):  
”Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse 

• Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Aalborg Universitet  

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse 

• Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Københavns Universitet  
• Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Roskilde Universitet 
• Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Syddansk Universitet 
• Bacheloruddannelsen i samfundsfag som centralt fag, Århus Universitet” 

”Derudover kan du søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende to-faglig bacheloruddannelse der giver 
undervisningskompetence i gymnasieskolen med et centralt fag, der som minimum indeholder:  

• Sociologi (minimum 5 ECTS) 
• Samfundsøkonomi (minimum 10 ECTS) 
• Politologi (minimum 15 ECTS) 
• International Politik (minimum 10 ECTS) 
• Samfundsvidenskabelige metode og metodologi (minimum 20 ECTS, der både indeholder 

videnskabsteori samt kvalitativ og kvantitativ metode)” 
”Adgangskrav for optagelse på uddannelsen som sidefag 

• Optagelse på kandidatuddannelsen med samfundsfag som sidefag forudsætter en 
bacheloruddannelse med samfundsfag som sidefag.” 

 
 

SR: ændringerne ift. kandidatuddannelsen i politik og administration er mere omfattende (se oversigt 
nedenfor), idet vi både præciserer ECTS-pointene for bacheloruddannelser, der ikke har automatisk adgang 
og ændrer ved de adgangsgivende bacheloruddannelser (her fjerner vi BA i Politik og Forvaltning fra RUC og 
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professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration fra Professionshøjskolerne, men BA i Politik og 
Forvaltning kan stadig komme ind, da de opfylder ECTS-kravene for fagområderne). Årsagen til at fjerne 
professionsbacheloruddannelsen er begrundet i to ting: 1) at de studerende med en 
professionsbacheloruddannelse har et ringere fagligt niveau og vi oplever, at en del af dem har besvær med 
at komme igennem uddannelsen 2) at vi i forbindelse med ansøgningen om titelændring til statskundskab 
ønsker at lægge os tættere på adgangskravene på statskundskabskandidatuddannelserne i Danmark, der 
ikke optager professionsbachelorer.   

 

Politik og Administration 
Nuværende adgangskrav. (ændringsforslag med rødt) 
”Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse 

• Bacheloruddannelsen i Politik og Administration, Aalborg Universitet. 

Adgangsgivende uddannelser uden retskrav på optagelse 

• Bacheloruddannelsen i Samfundsfag, Aalborg Universitet 
• Bacheloruddannelsen i Statskundskab, Syddansk Universitet 
• Bacheloruddannelsen i Statskundskab, Århus Universitet 
• Bacheloruddannelsen i Statskundskab, Københavns Universitet 
• Bacheloruddannelsen i Politik og Forvaltning, Roskilde Universitet (fjernes) 
• Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration, Professionshøjskolerne 

(fjernes) 

Derudover kan du søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse, der som minimum 
indeholder: 

• 60 ECTS inden for fagområderne politologi og forvaltning, dvs. fag såsom 
- politiske institutioner, politisk adfærd, international politik, policy-analyse, offentlig politik og 
offentlig forvaltning 

• Yderligere 60 ECTS inden for fagområderne politologi og forvaltning eller generel 
samfundsvidenskab (fx økonomi, sociologi eller jura), heraf skal minimum 10 ECTS være 
samfundsøkonomi.  

• Samt 20 ECTS inden for samfundsvidenskabelig metode, herunder mindst 10 ECTS i kvantitativ 
metode/analyse.” 
 

 
 

Studienævnet drøftede herefter forslagene. Der var ingen bemærkninger til ændringerne på samfundsfag. 
Ift. ændringerne på politik og administration bakkede JHI bakkede SR op og supplerede med, at de 
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professionsbachelorstuderende har, trods vores forsøg på at fagligt opdatere dem på PBL og 
samfundsvidenskabelig metode før studiestart, stadig vanskeligheder ved det faglige niveau og det viser sig 
til eksaminerne.  

Studienævnet drøftede også, om der er risiko for at få for få ansøgere, hvis ikke professionsbachelorer 
længe kan søge ind. SR forklarede, at der i øjeblikket er cirka 25 professionsbachelorer der søger ind hos os 
ud af cirka 100 ansøgere, men hvis vi lykkes med en titelændring, kunne man forestille sig, at vi vil få 
søgning fra flere udefra end primært professionsbachelorer. Både JHI og SR pointerer også, at vi har fået 
meget større søgning fra vores egne bachelorer efter vi er begyndt at udbyde kandidaten med 
specialiseringer og derfor fyldes pladserne næsten helt op med vores egne bachelorer.  

Studienævnet bakkede op om og besluttede at ændre adgangskravene både i Samfundsfag & Politik og 
Administration jf. oversigterne ovenfor.   

 

5. Forvaltning som specialisering på BA i Historie 

SR: På bacheloruddannelsen i Historie og fra censorformandskabet på Historie er der et ønske om, at de 
studerende på Historie får viden om Forvaltning for at forbedre deres beskæftigelsesmuligheder. Der har i 
foråret 2022 været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra PAS (Stine Rasmussen og 
Christian Lindholst) og Historie, som har diskuteret mulighederne herfor.  Christian Lindholst og Marianne 
Rostgaard (fra Historie) har udarbejdet et notat (vedhæftet dagsordenen), der forklarer baggrunden for 
ønsket og skitserer en model, hvor BA-historiestuderende kan vælge en specialisering, hvor de kan tage 45 
ECTS forvaltningsfag på bacheloruddannelsen i politik og administration (15 ECTS på deres 5. semester og 
30 ECTS på deres 6. semester).  SR viste, hvordan de 45 ECTS sammensættes af moduler fra 3., 5. og 6. 
semester på PAS fra den nye 2022-studieordning.  Idéen er, at historiestuderende følger eksisterende 
moduler på pol adm, mens historie selv opretter et enkelt 15 ECTS projektmodul på 6. semester.   

Studienævnet drøftede forslaget. SM rejste en bekymring for, om de historiestuderende er klædt godt nok 
på til at kunne følge fagene på pol adm. Til det svarede SR, at det er arbejdsgruppen opmærksom på, 
særligt ift. de økonomiske fag hvor der muligvis skal etableres nogle introducerende kursusaktiviteter.  

Studienævnet bakkede op om forsøget med Specialiseringen til de historiestuderende, som følger 
eksisterende moduler på Bacheloruddannelsen i Politik og Administration (2022 studieordning). 

 

6. Censorårsberetning 2021 

SR: Ifølge ’procedure for dialog med censorer og censorformandskaber’ i AAU’s kvalitetssikringssystem 
(https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/990/990842_2.3.3-procedure-for-dialog-med-censorer-og-
censorformandskaber.pdf) skal studienævnet på et studienævnsmøde behandle årsberetningen og andre 
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informationer fra censorformandskabet. På baggrund af informationerne skal studienævnet drøfte og 
vurdere, om disse giver anledning til justeringer ift. uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift, 
herunder prøveformerne samt sikrer opfølgning i relevant omfang. Drøftelse, vurdering og besluttet 
opfølgning skal dokumenteres i referatet fra det konkrete studienævnsmøde’ (proceduredokument s. 5). 

Rapporten fra censorformandskabet er vedlagt dagsordenen til mødet. SR har læst rapporten, som 
omhandler alle de uddannelser, som censorkorpset dækker. Rapporten skitserer, hvem 
censorformandskabet er (Erik Albæk er formand og Lars Kloppenborg er næstformand) og hvordan 
censorkorpset er sammensat. Der har lige været udskiftning i censorkorpset (cirka ¼ er skiftet ud). Her kan 
uddannelserne melde ind, såfremt der er censorer, vi ikke ønsker at bruge længere (hvilket vi har gjort). 
Samme gælder hvis der er nye censorer, som ønsker at blive indskrevet. Rapporten beskriver også, at de i 
det forgange år har haft uddannelsesreformer i høring (bl.a. vores studieordningsændringer der træder i 
kraft til september 2022).  

SR fortæller, at det fremgår af rapporten, at censorerne generelt har været tilfredse, når de er ude på 
institutterne. Dog mangler de inden eksaminerne informationer om gældende 
studieordninger/modulbeskrivelser. SR foreslår, at vi fremadrettet sender studieordninger og 
modulbeskrivelser med til censorerne, når eksamensplanerne sendes ud. Det bakker studienævnet op om. 
DD orienterer studiesekretæren om dette, så det kan sættes i værk fra næste eksamensperiode.   

Derudover drøftes en tabel i rapporten, der viser antallet af eksamensklager. Der har været 2 i alt hos os. 
JHI supplerede med, at han oplever på institutniveau, at der er et stigende antal studerende, der klager 
over deres karakter uden en speciel begrundelse og som senere trækker klagen tilbage, når de modtager 
begrundelsen for deres karakter. JHI fortæller, at det trækker mange ressourcer for censor og eksaminator 
at behandle den slags klager, fordi det ikke er præcist nok, hvad den studerende klager over og han har 
rettet henvendelse til Uddannelsesjura for at høre, om man kan indføre et krav om, at den studerende, når 
eksamensklagen indgives, skal komme med en begrundelse for, hvorfor klagen fremsendes. Så bliver klagen 
nemmere at håndtere for eksaminator og censor, der er dem, der skal besvare eksamensklagen. Der er 
ingen afklaring på dette endnu.  

 

7. Mentorordning på 2. semester (punkt ønsket af de studerende) 

De studerende har som tidligere ønsket at have et punkt på dagsordenen i studienævnet mht. at få en 
mentorordning på 2. semester. JCGF fortalte, at mentorordningen på 1. semester er rigtigt god, og flere har 
ønsket, at denne fortsætter på 2. semester, da de stadig føler, at de har behov for det der. 

SR kan sagtens forstå de studerendes argumenter og synes også, det er en god idé, men studienævnet har 
ikke økonomien til det. I øjeblikket bruges alle lønmidler til ruskoordinatorer og mentorer på 1. semester og 
til hjælpelærere på 2. og 4. semester (samfundsøkonomi og kvantitativ metode) og det er vanskeligt at 
undlade noget af dette for at skabe lønmidler til mentorer på 2. semester.   
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SR spørger JHI, hvem der beslutter, hvor mange midler et studienævn har og om der er mulighed for at få 
tilført flere midler. JHI forklarede, om hans principper ift. at fordele midler til instituttets studienævn, som 
handler om flere parametre (såsom antallet af studerende, dimensionering, uddannelsens takst m.v.). 
Derfor er der forskel på, hvad der tildeles til forskellige studienævn. Rammen er som den er.  

JHI forstår ønskerne fra de studerende og spurgte, om der kunne etableres en frivillig mentorordning. Det 
kan være POLIS, som står i spidsen for det, og her kan JHI finde lidt penge til, at POLIS kan honorere de 
frivillige med en middag/fest eller lignende. 

JHI vil gerne tage det med på næste møde med studenterorganisationerne. JCGF og AAFS vil tage det med 
til bestyrelsesmøde.  

SR foreslog, at vi kan anerkende det frivillige arbejde ved at lave en udtalelse, når de studerende er færdige 
med studiet. 

SR nævnte ligeledes, at det kan være, at den decentrale studievejledning kan bruges til en slags 
mentorrolle. 

SR foreslår, at vi drøfter videre på et af efterårets studienævnsmøder (oktober/november).  

 

8. Orientering fra aftagerpanelmøde 13. juni 2022 

SR orienterede om, hvem vi har i aftagerpanelet og deres beskæftigelse: 

• Anja Biener Friis, Manager, DC Government Strategy & Operations, Deloitte Consulting 
• Jakob Rathlev, Prorektor, Erhvervsakademi Århus 
• Kristian Alstrup Baden, Kontorchef, IT Projekt og Portefølje, Region Nordjylland 
• Erik Møberg, Senior Director, Rambøll 
• Jesper Hosbond Jensen, Komponent – Kommunernes Udviklingscenter 
• Niels Lykke Jensen, Rådgiver og udvikler, Pluss Leadership A/S 
• David Hedegaard Andersen, Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 
• Nikolaj Winther Olsen, Data Consultant, Net company 
• Anders Broholm Andersen, Specialkonsulent hos Børne- og Undervisningsministeriet, 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
• Per Henriksen, Gymnasielærer, Paderup Gymnasium 

 
 
 
På mandagens møde deltog: 
 

• Anja Biener Friis 
• Erik Møberg 
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• Jesper Hosbond Jensen og 
• Nikolaj Winther Olsen 

 

SR: det var et godt møde med en god dialog. Dagsordenen var bl.a. status på/drøftelse af 
uddannelsesreformerne, som også har været ude i høring ved aftagerpanelet i slutningen af sidste år. 
Derudover drøftede vi ønsket om at ændre titel til Statskundskab samt employability. 

Aftagerpanelet bakkede op om både reform og ansøgning om titelændring. Aftagerpanelet var særligt 
positive overfor de 3 specialiseringer på kandidaten. 

Der var 2 punkter, som Jesper Hosbond og Erik Møberg pegede på: 

• Har vi god nok kobling mellem økonomi og politik? 
• Tænker vores studerende løsningsorienteret nok?  

Panelet vil meget gerne være behjælpelige med idéer til, hvordan vi bliver mere løsnings- og 
visionsorienteret. Vi kunne evt. i samarbejde med dem lave case competition som på AU. Disse punkter 
drøftes videre med aftagerpanelet næste år, hvor studiet vil præsentere eksempler på, hvor på studiet vi 
allerede har løsningsorienteringen implementeret (fx i policy briefs i skriftlige opgaver).   

 

9. Evt. 

Der kommer ny suppleant i SN fra og med august/september i stedet for JWKH. JCGF fremsender 
informationer om den nye suppleant til SR. 
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