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Referat af møde den 31. oktober 2022 i Studienævnet for Politik & Administration og 
Samfundsfag 

 

Dagsorden studienævnsmøde  

1. Orienteringer 
2. Oplæg fra Jan Holm Ingemann om instituttets analysearbejde omkring studenteroptaget 
3. Studenterevalueringer F22 (se bilag) 
4. Spørgeskema fra PBL Digital 
5. Nyt fra studievejledningen 
6. Evt.  

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt, og Stine Rasmussen bød velkommen til studienævnsmødet. 

 

2. Orienteringer 

Opstart af uddannelsesevaluering. SR orienterede om, at studienævnets uddannelser skal til at gennemgå 
en ny uddannelsesevaluering. Uddannelsesevaluering er en del af kvalitetssikringsarbejdet på AAU (det nye 
kvalitetssikringssystem), hvor der hvert 6. år startes en ny uddannelsesevaluering. Tidligere (i det gamle 
kvalitetssikringssystem) blev dette kaldt for en selvevaluering. Studienævnet afsluttede den gamle 
selvevaluering i foråret 2022. Team LKK i Fællesadministrationen understøtter studienævnet i at lave 
uddannelsesevalueringsrapporter (en for Politik & Administration og en for Samfundsfag) og er aktuelt i 
gang med dette. I januar inviteres der til et evalueringsmøde, hvor eksterne deltager (en faglig person og en 
fra aftagersiden), hvor uddannelsesevalueringerne drøftes. Derefter skal der laves en handleplan. På SN-
mødet i december skal udkastet til uddannelsesevalueringsrapporterne drøftes.  

Henvendelse fra Via University College. Som I husker, at vi drøftede før sommerferien, har vi skærpet 
adgangskravene til kandidatuddannelsen i Politik & Administration, sådan at professionsbachelorer i 
offentlig administration ikke længere kan optages. Det har medført nogle frustrerede henvendelser i 
studievejledningen fra studerende, der ikke længere kan komme ind. Derudover har SR fået en 
henvendelse fra en studievejleder på VIA University College i Århus, der spørger til et indgå et samarbejde 
med os, hvor deres studerende kan tage 60 ECTS valgfag på vores BA-uddannelse i PA og på den måde opnå 
fag, der kan give adgang til kandidatuddannelsen i Politik & Administration (hvor de laver op til kravene for 
ECTS-points til særlige fagområder). Derfor er SR i gang med at undersøge ved Uddannelsesjura, om dette 
kan lade sig gøre.  
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Opsigelse i studievejledningen. Vores ene studenterstudievejleder har sagt op og vi er derfor ved at 
rekruttere en ny.  

 

3. Oplæg fra Jan Holm Ingemann om instituttets analysearbejde omkring det faldende studenteroptag 

SR orienterer om, at på sidste studienævnsmøde drøftede studienævnet det dårlige studenteroptag på 
bacheloruddannelserne. Instituttets ledelse har igangsat et analysearbejde og studieleder JHI er inviteret til 
at give et oplæg herom.  

JHI orienterede om, at analysearbejdet har vist, at der er to generelle faktorer, der har betydning for 
nedgangen i studentertallet. 1) en generel trend omkring post-corona, hvor næsten alle universitetsstudier 
har oplevet en nedgang i år og 2) en demografisk trend hvor den samlede mængde af potentielle 
studerende falder, hvilket hænger sammen med/forstærkes af en politisk trend om at prioritere 
velfærdsuddannelser. For Politik og Administration har optaget været katastrofalt lavt i år. Det tyder på, at 
den specifikke forklaring på nedgangen i optaget kan findes i de generelle faktorer. I mange år har vi levet 
af studerende, som har haft AAU som 2. prioritet, men i år har antallet af 2. prioriterer været lavere end 
normalt og flere studerende end normalt er optaget på andre statskundskabsuddannelser udenfor AAU. 
For Samfundsfag har vi i flere år vidst, at ansøgerantallet ville falde, fordi færre kan blive gymnasielærere, 
men det er først i år, at vi for alvor ser nedgangen.  

JHI mener, at en løsning på det det dårlige optag kan være den samme som den løsning, der aktuelt 
arbejdes med ift. at højne vores kandidaternes employability, hvor der på institutniveau arbejdes strategisk 
på at afsætte kandidater i det midt-vestjyske område, hvor der er mangel på arbejdskraft og på at etablere 
samarbejder ift. projektorienteret forløb. På samme måde kan man også forsøge at rekruttere til 
bacheloruddannelserne fra samme område, sådan at AAU bliver det naturlige valg for studerende på 
ungdomsuddannelserne i det midt-vestjyske område.   

Herefter er der en drøftelse blandt studienævnets medlemmer omkring JHIs oplæg og forslag til løsninger. 
Der er enighed om, at en strategisk indsats med øget markedsføring for at rekruttere flere studerende er en 
god idé. Den strategiske indsats ift. det midt-vestjyske område fortsætter i regi af instituttets 
employabilityudvalg. Derudover besluttes det at drøfte emnet videre i samfundsfagskoordinatorgruppen og 
der nedsættes en taskforce bestående af MPK, AAFS og MAAS, som vil påbegynde at kigge ind i at lave 
markedsføringsmateriale (en video fx) som kan bruges ved besøg på gymnasier.  

 

4. Semesterevalueringer F22 

SR informerede indledningsvist om, at vi ikke længere har de kvantitative modulevalueringer. Derfor består 
semesterevalueringerne nu af de kvantitative semesterevalueringer (hvor svarprocenten generelt er meget 
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lav) og af FU referater samt bemærkninger/anbefalinger fra semesterkoordinatorerne, der er vedhæftet 
dagsordenen til mødet. 

 

2. semester PAS 

Her er der en kvantitativ evaluering, FU-referater samt semesterkoordinators notat/anbefalinger.  

Semesterkoordinator DSP er til stede på mødet og orienterede om, at 2. semester er blevet afholdt for 
sidste gang og derfor er det vigtige at trække det ud fra evalueringen, som kan bringes ind på det nye 1. og 
2. semester i den nye studieordning. DSP har udarbejdet et notat med anbefalinger. Her fremhæver hun:   

1) Behovet for at sikre en god overgang mellem 1. og 2. semester, fordi de studerende stadig er så 
nye, at de ikke ved, hvad der sker på det næstkommende semester. DSP foreslog, at der udsendes 
en form for ”julebrev”, hvor de studerende får en kort information om, hvad der skal ske næste 
semester.   

2) Der er kritik af modul 6, som der også har været før, hvor skillelinjen mellem Politisk filosofi og 
Videnskabsteori er uklar for de studerende. Der er taget højde for denne kritik og kurset kommer 
heller ikke til at eksistere i samme form fremover i den nye studieordning.  

3) Modul 7 (kvantitativ metode) er vanskeligt for mange studerende. Også dette er der taget højde for 
i den nye studieordning, hvor modulet placeres senere på uddannelsen, hvor vi forventer, at de 
studerende er bedre rustede til at tage faget.   

DSP peger også på, at der i år er mere kritik af gruppedannelsen i FU referaterne end der plejer, men 
kritikken er ofte personbåren og derfor svær at gøre noget ved. Det foranledigede en snak i studienævnet 
om at sætte god gruppedannelse på dagsordenen og fx drøfte om en større brug af administrative grupper 
kan være en god idé, sådan at studerende lærer at arbejde sammen med flere forskellige studerende.  JHI 
nævnte, at det gøres med succes på cand.it.-uddannelsen og at vi kan forsøge at få et oplæg fra en 
studerende derfra.  SR foreslog som et punkt til næste SN-møde en diskussion omkring, hvordan der kan 
laves god gruppedannelse med oplægsholdere. Studienævnet bakker op.  

Derudover bakker studienævnet op om semesterkoordinators anbefalinger.  

 

4. semester  

Der er ingen anbefaling fra semesterkoordinator, som ikke er ansat længere, men flere af 
modulkoordinatorerne har givet en kvalitativ tilbagemelding på deres fag. Derudover er der en kvantitativ 
evaluering med lav svarprocent og FU-referater. Fordi semesterkoordinator ikke er til stede, orienterede SR 
om hovedtrækkene i evalueringerne.  
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Semestret rummer mange fag, primært fordi der er valgfag og der er derfor en oplevelse hos nogle 
studerende af manglende faglig sammenhæng. Derudover er der fra flere en kritik af, at flere eksaminer har 
været placeret meget tæt på hinanden. Helt generelt er det svært at planlægge semestret på en ideel 
måde, da der netop er mange fag. I evalueringerne fra F21 var der en kritik af, at den første del af 
semestret var meget tungt med forelæsninger. Det imødekom vi i planlægningen af F22 og den kritik 
optræder ikke længere i evalueringerne, så det er positivt. SR foreslår, at den nye semesterkoordinator og 
studiesekretær skeler til kommentarerne omkring placering af eksaminer, når de planlægger næste 
semester og ser på, om de kan placere særligt eksaminer mere hensigtsmæssigt ift. hinanden. Det bakker 
studienævnet op om.  

Ift. de moduler som er blevet evalueret, så ser evalueringerne fornuftige ud og modulkoordinatorerne har 
selv forslag til mindre justeringer, som studienævnet bakker op om.  

 

6. semester Politik og Administration 

Her er der en kvantitativ evaluering med lav svarprocent, FU-referater samt semesterkoordinators 
notat/anbefalinger.  

Semesterkoordinator SLC er til stede og tog i sit oplæg fat i den kritik der i evalueringen er af semestrets 
planlægning, hvor de studerende oplever, at særligt to eksaminer har været placeret uhensigtsmæssigt til 
slut på semestret oveni slutspurten på bachelorprojektet. SLC forklarer, at Modul 23 (Offentlig 
Budgetlægning) og 24 (Forvaltningsret) afholdes af andre studienævn/institutter (Jura og Business School) 
og derfor har vi ikke så stor indflydelse på placering af forelæsninger og eksaminer. SLC har tidligere haft 
dialog med Jura og Business School for at høre, hvordan vi bedre kan placere forelæsningsrækken. 
Jura/forvaltningsret er vanskeligt at ændre, da vores studerende har samlæsning med en anden 
uddannelse, men der er lavet en aftale med modulkoordinator på modul 23, at han vil prøve at placere 
forelæsninger og eksamen tidligere på semestret. Dette vil formentlig gøre, at der skabes mere 
sammenhængende tid til at skrive bachelorprojektet.  

De studerende bemærker også i evalueringen, at de to kurser virker mere omfangsrige end 5 ECTS. 
Forklaringen ligger formentlig i, at kurserne er fagligt forskellige ift. det de er vant til (de kan opleves mere 
vanskelige at følge). SLC forklarer, at underviserne er opmærksomme på dette, og der bliver taget hensyn 
til det under forelæsningerne. 

SLC orienterer også om, at der rettes en kritik i evalueringen af Modul 25 (Komparative Public Policies). De 
studerende oplever overlap fra tidligere kurser og manglende rød tråd. Troels Fage Hedegaard der er 
modulkoordinator er opmærksom på problematikken og vil fremover indledningsvist tydeliggøre dette 
kursus sammenhæng med tidligere kurser på bacheloren. Fremover vil underviserne starte de enkelte 
forelæsninger med at fortælle, hvor lektionen skal ses i en større sammenhæng. 
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I modul 26 (bachelorprojekt inklusiv udvidet projektmetode) har de studerende været glade for 
metodeforløbet. I år var der mundtligt fremlæggelsesseminar, som de studerende har taget godt i mod. Det 
kører de derfor videre med.  

Studienævnet bakker op om semesterkoordinators anbefalinger.  

 

6. semester Samfundsfag  

Der er udsendt en evaluering, men ikke indkommet svar. SR forklarer, at årsagen er, at de studerende er på 
deres sidefag og derfor giver det ikke mening, at de skal svare på en evaluering. SR og DD orienterer Team 
LKK om, at de ikke behøver at sende evalueringer ud på dette semester.  

 

KA: 

8. semester Politik og Administration  

Her er der en kvantitativ evaluering med lav svarprocent, FU-referater og semesterkoordinators 
notat/anbefalinger.  

Semesterkoordinator MPK var til stede og orienterede om, at der i dette semester har været to 
specialiseringer med hver et specialiseringsmodul på 10 ECTS, et fælles modul på 5 ECTS samt projektet på 
15 ECTS. I det kommende forårssemester (F23) sker der grundet ny studieordning nye ændringer, hvor der 
kommer en 3. specialisering, projektmodulet reduceres til 10 ECTS og det fælles modul øges til 10 ECTS og 
får fagligt et andet indhold. Semestret er derfor afholdt i sin nuværende form for sidste gang.  

MPK fortæller, at det grundlæggende indtryk fra F22 er, at semesteret forløb rimelig godt. De har forsøgt at 
have to separate specialiseringer, men stadig have nogle fællesaktiviteter, så den fælles identitet bevares. 

Modulet Arbejdsmarkeds- og teknologiforståelse (5 ECTS), der er tænkt som et employability modul, har 
delt vandene. Nogle syntes, at det var interessant og nyttigt, mens andre havde lidt svært ved at tage 
employability aktiviteterne ind som ECTS givende aktiviteter. Modulet bliver ikke udbudt i den nye 
studieordning. Det kan dog tages med videre, at de studerende generelt har været glade for bl.a. 
alumnepanelerne, som det er aftalt, at POLIS kører videre. Derudover har de på modulet gjort meget brug 
af AAU Karriere og tanken er at blive ved med at bruge dem i løbet af kandidaten, både ift. viden om 
projektorienteret forløb og som bro til arbejdsmarkedet. 

MPK nævner også, at fremadrettet bliver udfordringen at koordinere et semester med 3 specialiseringer, 
hvor der stadig er noget fælles. DD og MPK er netop nu i gang med planlægningen af det kommende 8. 
semester og det er vanskeligt at planlægge semestret hensigtsmæssigt. Måske vi fremover skal se på en 
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anden model for planlægning og afvikling af specialiseringerne.  
 

SR supplerede med, at det også fremgår af evalueringen, at på specialiseringen i Ledelse og forvaltning er 
der en kritik af, at der er blevet talt mere om den private sektor frem for den offentlige. Fremadrettet 
udskiftes underviserholdet og det bliver det en forskningsklynge, der står for hele specialiseringen. Derfor 
vil indholdet naturligt rette sig mere mod offentlig sektor.  

. 

8. semester Samfundsfag centralfag (modulet nyere sociologisk begrebsdannelse 15 ECTS) 

Her er der en kvantitativ evaluering med få besvarelser.  

SR opsummerer evalueringen. Det vigtige i evalueringen er, at de studerende oplever mange 
dobbeltbookninger mellem fagene hos os på centralfag og deres sidefag (på dette semester har de 15 ECTS 
på centralfag og 15 ECTS på sidefag) og de har derfor vanskeligt ved at følge undervisningen og har til tider 
meget travlt. Det er et kendt problem og det er generelt vanskeligt for os at planlægge på en måde, hvor 
der ikke sker dobbeltbookninger, fordi det er svært at tage højde for undervisningen på mange sidefag på 
mange forskellige uddannelser og institutter. Men, fremover prøver vi at koordinere 
undervisningstidspunkterne med historie (som ligger på vores eget institut), sådan at studerende med 
kombinationen samfundsfag og historie ikke vil opleve sammenfald i undervisningen. Derudover orienterer 
SR om, at der på SSH-niveau er taget initiativ til bedre koordinering af undervisningen for to-fags-
studerende og SR er inviteret til et møde herom i slutningen af november.  

Derudover orienterer SR om, at fremadrettet vil modulet eksistere som et 15 ECTS modul med 
forelæsninger og projektarbejde. Indtil nu har modulet eksisteret som et 5 ECTS kursusmodul og et 10 ECTS 
projektmodul, der er blevet evalueret i en eksamen og med afgivelse af to karakterer. Dette har ikke været 
hensigtsmæssigt, så derfor er modulet slået sammen til et modul i den nye studieordning.  

 

10. semester kandidatspeciale 

Også få svar i den kvantitative evaluering, men SR hæftede sig ved, at der er en god feedback, og at 
semesteret fungerer, som det skal. Der er derfor ikke anledning til ændringer. Derudover er der i 
evalueringen en god vurdering af uddannelsen som helhed.  

 

5. Spørgeskema fra PBL Digital 

Der er kommet en henvendelse fra Prorektor om, at studienævnene sætter tid af på et studienævnsmøde 
til at udfylde et spørgeskema om undervisernes oplevelse af og arbejde med digitale redskaber i 
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undervisningen. SR spørger ud i kredsen om skemaet er udfyldt. Det er det hos de fleste og SR opfordrede 
til, at dem der endnu ikke har udfyldt det, gør det.  

  

6. Nyt fra studevejledningen 

Informationen fra studievejledningen er allerede kommet godt omkring i de foregående punkter. 

 

7. Eventuelt 

POLIS kan til efteråret fejre 25-års fødselsdag og vil i den sammenhæng gerne høre de medlemmer af 
studienævnet, som har været der i længere tid, om de kender nogle, som har haft med POLIS at gøre for at 
invitere dem med til fejringen.  

SM orienterede om, at der afholdes et arrangement på Samfundsfag omkring post election debat, hvor der 
er repræsentanter for Sverige, Italien og Danmark. Hun opfordrede derfor til at dele arrangementet, så 
arrangementet bliver mere udbredt.  
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