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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes.  

 

2. Orientering om optagelsestal på bachelor- og kandidatuddannelser (se Power Point) 

SR gennemgik de interne nøgletal for optaget på studienævnets uddannelser (se slides). De vigtigste 
pointer er:  

Vi har et markant lavere antal KOT-ansøgere end normalt på BA-uddannelserne. 164 har søgt ind på Pol.  
Adm. BA mod 257 i 2021 og 299 i 2020. 109 har søgt ind på Samfundsfag mod 184 og 185 i 2021 og 2020. 
På Pol. Adm. har knap 27 % valgt os som 1. prioritet mod 29 % i 2021 og 2020, og på Samfundsfag har knap 
13 % valgt os som 1. prioritet mod 11 % i 2021 og 13 % i 2020. Vi har optaget markant færre studerende på 
bacheloruddannelserne, end vi plejer (51 på Pol. Adm. til 90 pladser og 14 på Samfundsfag til 50 pladser).  

Gennemsnitskaraktererne fra gymnasiet er nogenlunde lig snittene fra de foregående år for Pol. Adm. (7,2), 
mens Samfundsfag (7,4) er lidt højere end det plejer.  

Ift. geografi så har vi på Pol. Adm. har vi optaget en lidt større andel fra Nordjylland, end vi plejer og 
tilsvarende procentvis færre fra Midtjylland. På Samfundsfag er det mere blandet.  

På Pol. Adm. har kun 7 % lige afsluttet den adgangsgivende eksamen (hvilket er procentvis færre, end vi 
plejer) mens de fleste har været ude 1 eller 2 år. På Samfundsfag kommer knap 12 % lige fra en 
adgangsgivende eksamen, mens næsten halvdelen har en adgangsgivende eksamen, som er 2 år gammel. 
Der er en større andel, end vi plejer.  

Studienævnets medlemmer drøfter herefter forskellige forklaringer på tallene for BA-uddannelserne. Noget 
er formentlig ydre omstændigheder (fx corona-effekt hvor flere studerende rejser ud og færre søger ind og 
flere er blevet optaget i Århus, hvorfor vi optager færre, der normalt afvises i Århus), men er der også indre 
omstændigheder?  

MPK rejser spørgsmålet, om vi har været gode nok til at markedsføre os? Hvis de studerende vælger 
uddannelse ud fra beskæftigelsesmuligheder og orienterer sig på Uddannelseszoom – hvor tal for 
dimittendledighed er angivet – så kan det også være årsag til, at vi fravælges. Dog er vores 
dimittendledighed udlignet efter 2-3 år, så vi er udfordret af Uddannelseszooms måde at opgøre 
dimittendledighed på, som ikke giver et retvisende billede. Eller, kan det være PBL og gruppearbejde, som 
fravælges, fordi de studerende hellere vil arbejde selvstændigt?  

SR fortæller, at institutledelsen har sat et analysearbejde omkring dette i gang på institutniveau, fordi flere 
af instituttets uddannelser er ramt af faldende optag.  
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SR fortsætter med at præsentere tallene for kandidatuddannelserne. På Pol. Adm. fik vi 108 ansøgninger, 
hvilket er flere end tidligere. Vi har 46 pladser, men der er optaget 56 studerende, hvoraf der er faldet et 
par stykker fra.  Der er ca. 10 studerende med en anden bacheloruddannelse end vores egen. Resten er 
vores egne bachelorer med retskrav.  

Ift. de 3 specialiseringer, har 25 studerende valgt Ledelse og Forvaltning, 21 Politik og Institutionel 
Forandring og 7 Social Data Science.  

På KA Samfundsfag har vi fået 14 ansøgninger og optaget 9 studerende, hvilket er færre end vi plejer.  

Ift. Samfundsfag rejser MPK spørgsmålet, om de er de rigtige fagkombinationer studerende vælger, fx giver 
kombinationen af samfundsfag og historie ikke de store jobmuligheder. MPK foreslår, at vi undersøger 
muligheden for at kombinere Samfundsfag med merkantile fag, da det giver mulighed for jobmuligheder på 
Handelsgymnasiet.  

 

Ift. årsager til faldende optagelse og handlinger herpå, besluttede studienævnet at invitere 
institutledelsen til et kommende studienævnsmøde i oktober/november, sådan at de kan præsentere 
deres analysearbejde for studienævnet. Det kan danne grundlag for videre beslutninger omkring, 
hvordan det faldende optag skal håndteres og hvad der eventuelt skal sættes i værk.   

 

Ift. muligheden for at kombinere Samfundsfag med andre fag (fx et merkantilt fag), så går SR videre med 
dette og afklarer først i hvilket forum, de skal bringes op (på institutniveau eller fakultetsniveau). SR 
orienterer Studienævnet, når det er afklaret.  

 

3. Orientering om status på titelændringsansøgning 

SR orienterede om, at deadline for at indsende ansøgning om titelændring er 15. september. Ansøgningen 
er ved at blive afsendt herfra og er godkendt hos rektor. Der er en svartid på cirka 10 uger.  

Et opmærksomhedspunkt er, at hvis vi får ja til titelskiftet, har vi forpligtet os på at indføre et karakterkrav 
på minimum 6 på bacheloruddannelsen for kvote 1. Det kan tidligst træde i kraft fra optaget i 2024. Aktuelt 
ligger 20-25 % af de enkelte årgange under dette karakterkrav, og hvis karakterkravet indføres, kan det i sig 
selv betyde et fald i ansøgertal og antal optagne.  
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4. Censorindberetninger 

SR orienterer om, at en censorindberetning er censors vurdering af eksamen (censor spørges ind til 
vurderingen af eksamensforløbet, herunder samarbejde mellem censor og eksaminator og hvilke 
muligheder, projektet og den mundtlige eksamen gav for at vurdere de faglige krav ift. studieordningen). Vi 
har modtaget 4 censorindberetninger fra eksaminer i forårssemestret 2022. Alle er positive (vurderer 
eksamensforløbet som godt og gode muligheder for at vurdere de faglige krav), men SR påpeger, at vi 
kunne ønske os at modtage flere censorindberetninger.    

Det blev noteret, at for at få flere censorer til at udfylde indberetningerne efter eksaminernes afslutning, 
sender sekretariatet en reminder, såfremt de ikke er modtaget retur.   

 

5. Orientering om studieordningsændring på 9. semester af kandidatuddannelsen i Samfundsfag 
centralfag (2020-studieordningen) (se power point) 

SR orienterer om, at grundet reformarbejdet på Pol. Adm. KA findes modulet ’Videregående 
Undersøgelsesdesign’ (5 ECTS), som Samfundsfag skal have på 9. semester, ikke længere. Løsningen på de 
manglende 5 ECTS blev at forhøje valgfrie moduler på semestret, som var på 10 ECTS, til 15 ECTS. SR har 
ansøgt om en studieændringsordning hos Uddannelsesjura, som er blevet godkendt. Studieordningen fra 
2020 er derfor ændret.   

 

6. Udskiftning af valgfrit modul med Sociologimodul på kandidatuddannelsen i Samfundsfag sidefag 
(2022-studieordningen).  

SR orienterer om, at som samfundsfagsstuderende skal man have en række fag, sådan at man lever op til 
en række faglige mindstekrav indenfor en række fagområder (sociologi, international politik, politologi, 
økonomi og samfundsvidenskabelig metode). SR er blevet opmærksom på, at samfundsfag sidefag tilbydes 
mindre sociologi ECTS-mæssigt (5 ECTS) sammenlignet med de andre fagområder (der har minimum 10 
ECTS). SR beder derfor studienævnet om at drøfte muligheden for at udskifte et 5 ECTS valgmodul på 2. 
semester af kandidatuddannelsen i samfundsfag sidefag med et 5 ECTS obligatorisk modul i Sociologi, der 
bygger ovenpå grundmodulet i sociologi, som de i forvejen har. Det drejer sig om modulet ’nyere 
sociologisk begrebsdannelse’, som i forvejen udbydes hos Samfundsfag centralfag.  

Studienævnet beslutter at bakke op om SRs forslag om at udskifte valgfag 5 ECTS med et 5 ECTS modul i 
Sociologi. SR ansøger Uddannelsesjura om at udskifte modulet.  
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7. AAU-valg for studerende (se mail fra Valgsekretariatet) 

SR orienterer om, at der udskrives valg til kollegiale organer for studerende i efteråret. Vi har modtaget en 
mail fra Valgsekretariatet, der opfordrer studienævnene til at gøre en ekstra indsats for at få studerende til 
at stille op. Studienævnet skal drøfte, om der er behov for dette.  

JCGF fortalte, at studenterorganisationen POLIS normalt gør en stor indsats ifm. valget, og der er flere, der 
ønsker at stille op, end der er ledige pladser. Derfor er der ikke behov for at gøre yderligere.  

SR tilbyder at tage en runde på hos de forskellige årgange og fortælle om studienævnets og dets arbejde og 
reklamere for valget. Dette bakker studienævnet op om.  

 

8. Studiemiljøevaluering (vedhæftet) 

Studienævnet har modtaget data fra studiemiljøevalueringen i foråret 2022 fra Team Ledelse, Kvalitet og 
Kommunikation (LKK). Studerende på hvert semester er blevet spurgt. Der er fremsendt en rapport for 
hvert semester pr. uddannelse + en samlet rapport for hver uddannelse (BA+KA) + Team LKK har lavet en 
Excell-fil, der opsamler de ønsker/udfordringer fra studerende, som studienævnet skal behandle. 
Studienævnet skal både behandle studiemiljørapporterne og oversigtsdokumentet med 
ønsker/udfordringer ift. studiemiljøet. 

SR foreslår, at studienævnet først gennemgår de to studiemiljørapporter for hver uddannelse, hvor 
besvarelserne for de enkelte semestre er samlet og derefter forholder sig til de udfordringer/ønsker, som 
er i oversigtsarket.   

 

Studiemiljørapporter for hver uddannelse 

For Pol. Adm. (BA + KA) er der i alt besvarelser fra 73 studerende (ud af 336 respondenter) fordelt på 2., 4., 
6., 8. og 10. semester.  For Samfundsfag (BA + KA) er der 15 besvarelser ud af 130 fordelt på 2., 4., 6., 8. og 
10. semester.  

I begge rapporter er der ønske om bedre fysisk studiemiljø, fx i form af flere studiearbejdspladser, bedre 
mulighed for at booke grupperum, stikkontakter der ikke virker og ekstra benplads i auditorier m.m.  Dette 
sendes videre til CAS. 

I begge rapporter er der blandede besvarelser ift. digital undervisning. Nogle har gavn af det (synes det 
giver fagligt udbytte, har understøttet undervisningen m.m.), mens andre mener det modsatte. Nogle 
ønsker flere online muligheder, andre ikke.  
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Der er 3 spørgsmål omkring trivsel. I begge rapporter ser det ud til, at størstedelen af de studerende trives. 
Hovedparten oplever godt socialt fællesskab og godt fagligt fællesskab. Samfundsfagsstuderende svarer 
mindre positivt end Pol. Adm. studerende.  

5-7 % har oplevet krænkende adfærd. 3 på Pol. Adm. og 1 på Samfundsfag har svaret. En enkelt har oplevet 
det fra en underviser. En anden føler sig ikke hørt – en anden hørt.    

Ift. krænkende adfærd spurgte SR studienævnets studenterrepræsentanter, om de er klar over, hvordan 
man skal forholde sig, hvis man oplever krænkende adfærd.  MAAS (studenterstudievejleder) fortalte, at de 
på BID (en anden BA-uddannelse) har fået oplyst, at de skal gå til semesterkoordinator, men ingen havde 
kendskab til det materiale, der er udarbejdet fra AAUs side.  

Studienævnet beslutter, at der skal udsendes en mail til de studerende med disse oplysninger. SR finder 
materialet og får sekretariatet til at udsende.  

MAAS og JCGF kan udsende gennem studenterorganisationens POLIS. 

 

Oversigtsarket med de udfordringer/ønsker studienævnet skal behandle 

Team LKK har til studienævnet lavet et excellark/oversigtsark med udtrukket de udfordringer/ønsker, som 
studienævnet skal forholde sig til. Der er tre udfordringer/ønsker:  

 

1) På PA 4. semester (nuværende 5. semester) er der tre kvalitative kommentarer, som udtrykker mangel 
på fællesskab på tværs, bl.a. pga. Corona. SR fortæller, at problemstillingen er velkendt. Vi forsøgte i E22 at 
skabe mere sammenhæng på tværs af årgangen gennem ansættelse af trivselskoordinatorer, der afholdte 
en række arrangementer for årgangen. Da SR i januar 2022 evaluerede indsatsen med FU og 
semesterkoordinator gav de studerende i FU udtryk for, at vi ikke behøvede at give dem en særlig indsats 
fremadrettet og derfor blev der på daværende tidspunkt ikke gjort yderligere. Set i lyset af kommentarerne 
i studiemiljøevalueringen foreslår SR, at semesterkoordinator KK (som også er VIP-repræsentant i 
studienævnet) har særlig opmærksomhed på, om der er behov for arrangementer eller aktiviteter for 
årgangen. Studienævnet bakker op om dette forslag.  

 

2) På 8. semester PA er der en enkelt kvalitativ kommentar, hvor der ytres utilfredshed med, at 
universitetet ikke går op i det sociale og at der mangler aktiviteter, som ryster de studerende sammen. Det 
er uklart, om der henvises til kandidatuddannelsen specifikt eller til BA og KA som helhed, men ift. at sikre 
faglig og social integration fortæller MPK (der også er semesterkoordinator på 7. semester KA), at der på 
den nye kandidatuddannelse fra 2020 gøres en ekstra indsats bl.a. gennem virksomhedsbesøg, 
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seminardage fremfor forelæsninger og bedre facilitering af gruppedannelsesprocesserne. Oplevelsen er 
dog, at ikke alle studerende melder sig til og deltager i de aktiviteter, der tilbydes.  

JCGF fortæller, at de i studenterorganisationen POLIS også gør et stort stykke arbejde for det sociale 
fællesskab ved at lave mange arrangementer og deres opfattelse er, at der er mange aktiviteter og 
arrangementer, man kan deltage i. Måske der i højere grad er behov for arrangementer, hvor studiet og 
POLIS samarbejder og hvor der er både et fagligt og et socialt element, hvor studiet leverer fagligt indhold, 
mens POLIS arrangerer og sørger for den sociale ramme. Studienævnets medlemmer er enige om, at den 
type arrangementer skal fremmes og at det kan være en løsning på den utilfredshed nogle studerende kan 
have ift. at studiet ikke går op i det sociale. Konkret er der ved at blive planlagt et fagligt/socialt 
arrangement 14. oktober, hvor nuværende studerende kan høre oplæg fra tidligere studerende.  

 

3) På samfundsfag 10. semester er der to kvalitative kommentarer, hvor der udtrykkes utilfredshed med 
den faglige og sociale integration for samfundsfagsstuderende på kandidatuddannelsen. SR fortæller, at 
problemstillingen er velkendt og den anerkendes og at vi arbejder på at løse udfordringen. Fx er der 
udpeget en koordinator for hhv. sidefag og centralfag, som skal afholde intro- og informationsmøder samt 
arrangementer på de forskellige årgange. Konkret er der planlagt et arrangement i slutningen af september 
på tværs af årgangene, hvor tidligere studerende holder oplæg for nuværende studerende og hvor der er 
oplæg fra en a-kasse, som har viden om beskæftigelsesmulighederne og -udfordringerne for 
tofagsstuderende.  

Som opsamling på punktet orienterer SR om, at hun skal sikre, at der sker en tilbagemelding til 
viceinstitutleder og team LKK ift. studiemiljøevalueringsrapporten og oversigtsdokumentet med 
udfordringerne. Det aftales, at referatet fra studienævnsmødet fremsendes til LKK, hvor det fremgår, at 
studiemiljøevalueringerne er behandlet og at SR angiver i oversigtsarket i Excell, hvordan studienævnet 
handler på de tre punkter jf. beslutningerne ovenfor. Dette fremsendes også til LKK.   

 

9. Fakultetsberetning (vedhæftet) 

SR orienterer om, at Studienævnet har fået fremsendt fakultetsberetningen fra 2021. Formålet med 
fakultetsrapporten er at samle op på de årlige kvalitetsopfølgninger, uddannelsesevalueringer og 
handleplaner for de uddannelser, der hører til det pågældende fakultet. Rapporten giver et samlet billede 
af uddannelsernes kvalitet og en pejling på fakultets styrker og udfordringer. Studienævnet er blevet 
opfordret til at præsentere beretningen på et studienævnsmøde.  

SR har orienteret sig i rapporten. Det er først og fremmest interessant at kunne se egne uddannelser i 
relationen til fakultetets uddannelser. Her fremgår det bl.a., at flere af de udfordringer, som vi har på vores 
studier (fx ift. førsteårs frafald, overskridelse af normeret studietid og ledighedstal), også er udfordringer på 
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flere af fakultetets andre uddannelser. Det er også interessant at læse om de samlede initiativer på 
Fakultetet, hvor man får en forståelse af, at de initiativer vi sætter i gang (fx ift. employability) er en del af 
et større initiativ. Flere af de initiativer, som er beskrevet deri, kan også tjene som inspiration hos os (fx 
konceptet med studenterpaneler for at sikre god dialog mellem studieledelse og studerende).  

 

 

10. Drøftelse af placering af eksaminer (punkt ønsket af de studerende) 

JCFG fortalte, at de studerende har det godt med, at moduleksaminer ligger umiddelbart i forlængelse af 
hvert afsluttet undervisningsmodul i stedet for, at alle eksaminerne placeres i juni og januar og de 
studerende er bekymrede for, hvis studiet bevæger sig mere i retning i at afholde alle eksaminer i 
juni/januar. De studerende har en oplevelse af, at læringsudbyttet er bedre, når eksamen afholdes 
umiddelbart efter forelæsningsrækkerne, fordi det er til eksamen, at stoffet forstås bedre og kan anvendes.  

Det foranledigede en drøftelse blandt studienævnets medlemmer om for og imod. VIP-medlemmerne 
anerkendte de studerendes præference for at have eksaminer tæt på modulerne, men fremførte også 
argumenter for, hvorfor det er hensigtsmæssigt at have eksaminer i januar/juni. Fx er det vigtigt at skabe 
plads til sammenhængende projektarbejde og det er vanskeligt, hvis semestret afbrydes af eksaminer. Et 
semester kan også blive meget komprimeret og tungt for de studerende i nogle udvalgte perioder af 
semestret, hvis alle forelæsninger og de fleste eksamensaktiviteter afvikles der. Januar og juni bliver 
dermed tomme måneder uden særlig meget fagligt indhold og det er ikke hensigtsmæssigt ift. at have et 
sammenhængende semester med jævnt fordelte undervisningsaktiviteter.  

Drøftelsen førte ikke til beslutninger omkring placering af eksaminer, men studienævnets medlemmer 
hørte og anerkendte de forskellige perspektiver på placering af eksaminer.   

 

11. Eventuelt 

MAAS (studenterstudievejleder) fortalte, de – som et led i at møde de nye studerende bedre – kommer til 
at afholde forelæsninger på 1. semester, som omhandler:  

1. Overgangen fra gymnasiet 
2. PBL ”light” 
3. Studieteknik 

 
Derudover har de lavet en video, der præsenterer studievejledningen, som er blevet vist til 
semesterintroduktionerne, for at synliggøre studievejledningen.  
 
Næste studienævnsmøde flyttes til mandag den 31. oktober kl. 12.30 – 14.30. 
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