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Referat 
1. Godkendelse af dagsorden og referat 

 
Dagsorden 20.12.2022 godkendt.  
 
Referater fra SN møde hhv. den 31. oktober (bilag 1) og 16. november (bilag 2) er begge godkendt af 
SN. 
 

2. Præsentation af nye 

 
Planen var at byde de nye ansigter i SN velkommen, men med få af de nye fremmødte til SN mødet 
20.12.2022 flyttes introduktion til SN møde i januar 2023. 
 
Opfølgning (inkl. Ansvarlig og evt. deadline) 

 
3. Orientering 

 
Nyt om ændringer i BA STO og KA STO 
 
Studienævnet for PAS har ansøgt Uddannelsesjura om ændring af følgende moduler (drøftet på studie-
nævnsmøde i september 2022), hvor alle ændringer nu er godkendt: 

http://www.politik-samfund.aau.dk/uddannelser
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Organisationsmodulet på 3. semester BA PAS, hvor modulbeskrivelsen skulle opdateres grundet fag-
lig udvikling indenfor feltet, hvorfor den nye beskrivelse skulle til godkendelse. Modulets nye titel er ’Of-
fentlig forvaltning, organisationer og ledelse’. 
 
Modulet ’Videregående metode og undersøgelsesdesign’ på 7. semester KA PA. Hvor de studerende 
tidligere har skullet vælge mellem et kvantitativt eller kvalitativt spor, hvilket betød at ganske få valgte 
det kvantitative spor, så skal alle studerende med de godkendte ændringer nu undervises både i både et 
kvantitativt og kvalitativt spor. Udover fordelen, at undervisningen på begge spor hermed optimeres ved 
at blive samlet, betyder det også, at de studerende i deres uddannelse har både kvantitativ og kvalitativ 
metode og design på videregående niveau.  
 
5 ECTS valgfaget på KA sidefag samfundsfag udskiftes med et videregående sociologifag (modulet 
’Nyere sociologisk begrebsdannelse).   
 
Udmeldelsesgrunde på DPS 
 
SN har modtaget resultaterne af seneste opgørelse over udmeldelsesgrunde givet af de studerende, 
som er blevet udmeldt eller har udmeldt sig i perioden 2018-2022. En del adspurgte svarer, at uddannel-
sen ikke svarede til deres forventninger. Nogle studerende har mistet den faglige interesse. Andre har et 
ønske om en mere praksisorienteret uddannelse. Nogle svarer, at udmeldelsesgrunden er helbreds-
mæssige årsager. Flere har angivet, at årsagen er skift til anden uddannelse på AAU eller uden for AAU. 
Den primære grund til udmeldelse er det psykiske helbred. SN har i de seneste år oplevet, at de vilkår, 
som de studerende har haft under covid19, også har betydet udmeldinger og det ses i udmeldelsesårsa-
gerne. Undersøgelsen giver et meget godt indblik, som vi i SN kan bruge til den planlagte kortlægning af 
f.eks. SAMF studerende, som skiftet til POL ADM, hvilket ligger bag mængden af studerende, som angi-
ver, at årsagen til deres udmelding er skift til anden uddannelse på AAU.   
 
SSH møde om optimering af samarbejde omkring centralfag og sidefag + status på 
idé om erhvervsøkonomi som sidefag 
 
SR deltog før jul i et møde med prodekan og de andre studienævnsforpersoner på SSH-fakultetet, som 
handlede om, hvordan samarbejdet omkring centralfag og sidefag kan optimeres på tværs af uddannel-
ser. På mødet blev der bl.a. talt om, hvordan man sikrer, at 2-faglige studerende ikke kommer i klemme 
både i forhold til skema- og eksamensplanlægning. Det løser andre institutter bl.a. med planlægning på 
faste dage. På PAS er problemstillingen større, fordi SAMF samlæses med POL ADM, hvorfor SR fore-
slår, at problemstillingen i højere grad må løses internt på PAS. Derudover blev der til mødet drøftet be-
hovet for nye fagkombinationer for at fremtidssikre uddannelserne og vores studerendes employability. 
MPK har længe advokeret for erhvervsøkonomi som en givtig fagkombination for SAMF, hvilket også er 
blevet drøftet i studienævnet tidligere. Forslaget blev på mødet forelagt prodekanen, som finder forslaget 
aktuelt og bringer det videre.  
 

Opfølgning (inkl. Ansvarlig og evt. deadline) 

4.  Nyt fra Task force 
 

MPK, JG og AS orienterer om arbejdet med markedsføring/videoproduktion som led i øget rekrutterings-
indsats på PAS. AS fortæller, at ideerne til videoerne er planlagt og at der er bestilt professionelt udstyr i 
form af en tripod til mobilen og ekstern mikrofon for at sikre kvaliteten af optagelserne, imens det ufor-
melle bevares. MPK supplerer, at Zenia Dietz Ørskov og Thi Merite Le fra LKK hjælper med at lægge på 
de relevante kommunikationsplatforme. Der er planlagt 3 videoer.  Video 1, hvor Aalborg som studieby 
og det sociale miljø på studiet brandes. Video 2, hvor fokus er på det faglige indhold. Video 3, som intro-
ducerer mulige nye studerende for ”Hvad kan du blive?”. Optagelser starter i januar, så de gerne skulle 
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ligge klare til Åbent hus i marts. Zenia Dietz Ørskov undersøgt, hvordan man ellers kan nå gymnasierne. 
Der er f.eks. brobygning i efteråret og åbent hus arrangementer i foråret. Der er også den mulighed, at 
man kan besøge gymnasierne  bl.a. igennem ”AAU on demand”, hvor AAU studerende forbereder et op-
læg, som de inviteres til at holde på et gymnasium eller ”Lad AAU overtage din undervisning”, hvor AAU 
undervisere overtager en lektion. PAS har pt. ikke noget klar til initiativet ”Lad AAU overtage din under-
visning”, men MPK har udviklet 3 forløb, som vil kunne lægges på Lad AAU overtage din undervisning. 
CH supplerer, at AAU on demand fungerer sådan, at man som studerende bliver ansat, deltager i en 
workshop, hvor man laver et oplæg ud fra sit studie, hvorefter det oplæg kan bookes via AAU on de-
mand. 

MPK: Opgaven er at få pitchet det til gymnasielærer rundt omkring, hvilket MPK er i gang med. MPK ta-
ger lige nu fat i det netværk, som er tilknyttet gymnasieskolen. SR foreslår, at Lasse Taagaard, der er D-
VIP og står for at hjælpe samfundsfagsstuderende i projektorienteret forløb, også inddrages i denne ind-
sats, fordi han har et godt netværk i gymnasiesektoren. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

5. Uddannelsesevaluering 

Hvert 6. år skal hver uddannelse igennem en uddannelsesevaluering – for Politik og Administration og Sam-
fundsfag er det i år. Formålet med uddannelsesevalueringen er at sikre en systematisk og løbende dialog om 
uddannelsens kvalitet og udvikling.  

Studienævnet forholdt sig til udkastet til uddannelsesevalueringsrapporterne, og gav input til rapporterne. 
Rapporterne danner grundlag for uddannelsesevalueringsmøderne i februar 2023 med deltagelse af en eks-
tern faglig ekspert, en aftager, prodekanen for uddannelse, institutleder og viceinstitutleder/studieleder, stu-
dienævnsformand, studienævnsnæstformand og evt. øvrige relevante deltagere. Punkterne fra den tidligere 
handlingsplan (2017-2022) er blevet indarbejdet i rapporten, hvor der både er redegjort for en status samt vi-
dere opmærksomhedspunkter.  

Endvidere gennemgik studienævnet datapakkerne for uddannelserne samt handlingsplanen med de aktuelle 
indsatser.  

 
Datapakken for Bachelor- og Kandidatuddannelsen i politik og administration 
Optag 

Bachelor: Grundet fald i optagelsestal var studienævnet enig i, at der fremadrettet er behov for at sætte fokus 
på optaget på bacheloruddannelsen.   

Kandidat: Optaget på kandidatuddannelsen ligger pt. på et tilfredsstillende niveau. Studienævnet vil gerne 
øge antallet af studiepladser på uddannelsen. Lige nu er kandidatuddannelsen dimensioneret til 46 pladser, 
men det er håbet, at institutledelsen i samarbejde med dekanatet kan arbejde på at øge antallet pladser. 
Dette skrives endnu tydeligere frem i rapporten.  

Fra 2023 er adgangskravet på kandidatuddannelsen skærpet og det betyder, at vi på sigt kan blive udfordret 
at færre studerende der søger ind hos og og færre, der bliver optaget på kandidatuddannelsen. Derfor er stu-
dienævnet enig i, at rekrutteringen for kandidatuddannelsen med fordel kan tænkes sammen med rekrutterin-
gen for bacheloruddannelsen, idet gymnasieeleverne i dag i højere grad er opmærksom på deres uddannelse 
som helhed (bachelor + kandidat).   

 

Frafald 1. studieår 

Bachelor: Frafaldet ligger på 13,5 %, og ligger på et tilfredsstillende niveau og inden for grænseværdien.  

Kandidatuddannelsen: Frafaldet på kandidatuddannelsen ligger på 6,4 %. Der er tale om tre studerende. SR 
er orienteret om, hvem der har afbrudt uddannelsen, og hvorfor de har afbrudt uddannelsen. Frafald på første 
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studieår plejer ikke at være et problem, og med viden om baggrunden for frafaldet, er studienævnet ikke be-
kymret.  

 

Frafald normeret tid + 1 år 

Frafaldet normeret tid + 1 år ligger på et tilfredsstillende niveau, og inden for grænseværdierne. Studienævnet 
havde ikke yderligere kommentarer.  

 

Overskridelse af normerede studietid 

Både på bachelor- og kandidatuddannelsen ligger nøgletallet på et fornuftigt niveau. SR orienterede om, at 
der er foretaget mange meritvurderinger på bacheloruddannelsen, som kan være baggrunden for, at nøgletal-
let for bacheloruddannelsen går i minus.  

 

Planlagte undervisnings- og vejledningstimer 

Begge uddannelser ligger på et fornuftigt niveau. Der var ikke yderligere kommentarer til nøgletallene.   

 

Typiske tidsforbrug 

Bachelor: Tidsforbruget på bacheloruddannelsen blev drøftet. Det blev drøftet, at nøgletallet er et udtryk for 
de studerendes besvarelser i Danmarks Studieundersøgelse fra Uddannelses- og forskningsministeriet. Der 
var enighed om, at der bør være opmærksomhed på tidsforbruget. I forbindelse med reformarbejdet og imple-
menteringen af de nye studieordninger er dette aspekt også indtænkt. Der var enighed om, at der monitoreres 
på nøgletallet igen, idet studienævnet har en forventning om, at de studerendes tidsforbrug øges en smule 
ifm. implementeringen af studieordningen. 

Kandidat: Der har også været opmærksomhed på de studerendes typiske tidsforbrug på kandidatuddannel-
sen, hvor der i se seneste studieordningsrevisioner ligeledes har været fokus på det, og hvor gruppearbejde 
er blevet tydeliggjort. Dette er nu på et tilfredsstillende niveau.  

 

Prøveresultater 

Prøveresultaterne blev drøftet, og det er studienævnets vurdering, at resultaterne ser fornuftige ud. På kandi-
datuddannelserne er det forbedret, hvilket også har været undervisernes fornemmelse.  

 

Sociale og faglige miljø 

Studienævnet drøftede nøgletallene for det sociale og faglige miljø, som stammer fra besvarelserne i Dan-
marks studieundersøgelse. Der var enighed om, at dette ser fornuftigt ud, og der var ikke yderligere kommen-
tarer til disse nøgletal.  

 

VIP/DVIP  

Forholdet mellem VIP og DVIP ligger på et fornuftigt niveau. Der var en drøftelse af brugen af DVIP, som er 
med til at supplere undervisningen, hvor det fagligt giver mening – eksempelvis i form af gæsteforelæsere.  

 

STUD/VIP 

Forholdet mellem antallet af studerende og antallet af VIP ligger på et fornuftigt niveau på begge uddannel-
ser. Der var ikke yderligere kommentarer hertil.   
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Ledighed 4.-7. kvartal 

Ledigheden på kandidatuddannelsen er fortsat for højt, dog kunne studienævnet konstatere, at det er fal-
dende. Som der også er redegjort for i uddannelsesevalueringsrapporten samt handlingsplanen, arbejdes der 
videre med denne indsats.   

 
Projektorienteret forløb 

Studienævnet konstaterede, at tallet ligger på et fornuftigt niveau.  

 

Specialer udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedet 

Studienævnet kunne konstatere et fald i andelen af specialer, der er skrevet i samarbejde med arbejdsmarke-
det. Studienævnet begrunder det med, at der er tale om en ”corona-årgang”, som var præget af nedlukning, 
og derfor ikke har oparbejdet et netværk i samme grad som under normale omstændigheder. Det er studie-
nævnets forventning, at andelen stiger igen.   

 
Uddannelsesevalueringsrapporten for Politik og Administration 
Studienævnet drøftede uddannelsesevalueringsrapporten. SR gennemgik først de identificerede opmærk-
somhedspunkter, hvorefter studienævnet kom med input til de enkelte områder i rapporten for politik og admi-
nistration. Studienævnet havde kommentarer til nedenstående områder, de øvrige kvalitetsområder/afsnit var 
der ikke yderligere kommentarer til.  

Kvalitetsområde 1:  

I forlængelse af den tidligere drøftelse af optaget på kandidatuddannelsen, blev der stillet spørgsmål ved, om 
et lavere optag på bacheloruddannelsen på sigt vil medføre et lavere optag på kandidatuddannelsen? Det er 
studienævnets opfattelse, at søgningen til kandidatuddannelsen har været stigende, og vi har måttet afvise 
mange ansøgere. Samtidig har instituttet netop skærpet adgangskravene til kandidatuddannelsen, således at 
f.eks. professionsbachelorer fra VIA i Århus ikke længere har direkte adgang. SR har modtaget en henven-
delse fra VIA omkring en eventuel ordning, hvor studerende fra VIA kan tage et forløb på 60 ECTS som deres 
valgfag på AAU (kvantitativ metode og politologi) for at sikre sig de rette kompetencer for at kunne søge ind 
på Kandidatuddannelsen i politik og administration. De vil fortsat ikke have direkte adgang, men de vil ud fra 
en faglig vurdering kunne blive optaget på uddannelsen.   

I forhold til rekrutteringsindsatsen blev det drøftet, at vi bør være mere offensive og skal mere ud på gymnasi-
erne – også uden for Nordjylland. Samtidig har vi en ny specialisering i Social Data Science, som bør mar-
kedsføres. SR orienterede om, at der fortsat ligger et arbejde omkring markedsføring af uddannelsen, og at 
dette perspektiv bringes videre til institutledelsen.  

Studienævnet drøftede, om rekrutteringen til bachelor og kandidat kunne kombineres, således at specialise-
ringerne på kandidatuddannelsen allerede i rekrutteringsindsatsen for bacheloruddannelsen kan fremhæves. 
Studenterrepræsentanterne i studienævnet nævnte hertil, at de unge også kigger langsigtet (også på kandi-
datuddannelse og karriereveje), når de skal vælge uddannelse - især også nu, hvor det handler om at vælge 
”rigtigt” ift. uddannelsesvalg, nu hvor SU’en står til at blive skåret ned. Salgsargumentet med et bredt udvalg 
af specialiseringer bør bringes i spil.   

Dette perspektiv omkring at tænke rekruttering som helhed (på tværs af bachelor- og kandidatuddannelsen) 
indarbejdes i rapporten.  

 

Kvalitetsområde 4:  

De studerende fortalte, at der er mange studerende - især på 1. og 3. semester, som ikke møder op til sociale 
aktiviteter. Derfor blev det drøftet, om semesterevalueringerne kan suppleres med ekstra spørgsmål om bag-
grunden herfor. SR vil undersøge, om der kan indarbejdes yderligere spørgsmål i skemaet. Spørgeskemaet 
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er pt. et institut-tværgående skema, som er tiltænkt som supplement til den kvalitative evaluering af studieak-
tiviteterne. Hvis det ikke kan ske nu, kan det tages op igen i det nye år. Dette handles der på nu, men indar-
bejdes ikke direkte i rapporten.  

 

Kvalitetsområde 6:  

I rapporten fremgår det, at employability-arbejdet også sker sporadisk i samarbejde med AAU Karriere og 
AAU Innovation. Der blev påpeget, at der er etableret et systematisk arbejde med AAU Karriere på uddannel-
sesniveau, en del af arbejdet har omhandlet, hvordan de studerende oversætter sin viden fra politik og admi-
nistration til arbejdsmarkedskompetencer. Dette har tidligere været en del af studieordningen på kandidatud-
dannelsen på politik og administration, mens det fremadrettet bliver mulige ekstra curriculære aktiviteter til de 
studerende, da disse ikke længere er en del af studieordningen (2022). Der indarbejdes et ekstra afsnit i rap-
porten omkring det systematiske og gode samarbejde, vi har på uddannelsesniveau med AAU Karriere. Pt. 
omhandler afsnittet det tværgående samarbejde på institutniveau, der på nogle områder foregår mere spora-
disk med AAU Karriere.    

 

Datapakken for Bachelor- og Kandidatuddannelsen i samfundsfag  
Optag 

På bacheloruddannelsen har vi 50 studiepladser, mens vi kun optog 13 studerende i 2022. Der var enighed 
om, at dette er et opmærksomhedspunkt fremadrettet. Også på vores kandidatuddannelse har vi et relativt 
lavt optag, hvor det hovedsageligt er vores egne studerende, der kommer ind. Studienævnet var enig i, at der 
også bør være ekstra opmærksomhed herpå. Det vil indgå i den nye rekrutteringsindsats.  

Frafald 1. studieår 

På bacheloruddannelsen ligger frafaldet for højt. Som det fremgår af handlingsplanen, vil SR undersøge bag-
grunden for frafaldet nærmere i 2023, dette er særligt med henblik på den store andel, som skifter til politik og 
administration. Dette sammenkobles med den viden studienævnet har via oversigten om udmeldelsesbegrun-
delser.   

På kandidatuddannelsen er frafald ikke en udfordring.  

 

Frafald normeret tid + 1 år 

På bacheloruddannelsen er dette frafald også for højt. Flere samfundsfagsstuderende falder fra på bachelor-
uddannelsen, og en stor andel skifter til politik og administration. Undersøgelsen, som SR igangsætter i 2023, 
vil også afdække dette frafald.  

En studerende foreslog, at der kunne placeres et kursus i læring på det første studieår, som kan være med til 
at inspirere til undervisningsdelen, som en del af de samfundsfagsstuderende har som fremtidig karriere. Vi 
må ikke glemme uddannelsessigtet på grund af samlæsning, men i stedet bruge det til at inspirere og moti-
vere de studerende tidligere på uddannelsen. Der var enighed om, at dette perspektiv også bør inddrages i 
undersøgelsen, men indarbejdes ikke i rapporten.  

Studienævnet konstaterede, at frafaldet på kandidatuddannelsen ligger på et tilfredsstillende niveau.  

 

Overskridelse af normerede studietid 

SR orienterede om, at merit kan påvirke nøgletallet for bacheloruddannelsen. Nøgletallet er markeret som 
inden for grænseværdien. På kandidatuddannelsen ligger overskridelsen af normeret studietid for højt. Stu-
dienævnet drøftede, at studerende kan have fag på to uddannelser samtidig, og derfor kan en af grundene 
være, at projekterne på en af uddannelserne udskydes. Hertil supplerede en studerende, at fagene kan være 
meget forskellige, og af den årsag skal de studerende måske bruge mere tid på at sætte sig ind i stoffet.  
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Planlagte undervisnings- og vejledningstimer 

Studienævnet konstaterede, at nøgletallene så tilfredsstillende ud med undtagelse af antallet af planlagte vej-
ledningstimer for kandidatuddannelsen i samfundsfag. Der er netop taget et nyt registreringssystem i brug, og 
vi monitorerer på tallet igen. Der var ikke yderligere kommentarer til dette. 

 

Typiske tidsforbrug 

Studienævnet drøftede tidsforbruget for begge uddannelser, som kommer fra Danmarks studieundersøgelse. 
Studienævnet drøftede det, men forventer også, at de nye studieordninger har en effekt på de studerendes 
tidsforbrug, som ligger i underkanten af det forventede. Dette er tilmed noget, der er blevet arbejdet med de 
seneste år, og indgår derfor i handlingsplanen.   

 

Prøveresultater 

Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer til prøveresultaterne, som ser fornuftige ud.  

 

Sociale og faglige miljø 

Tallene ser fine ud i oversigten, men vi ved at der er nogle udfordringer med identiteten for samfundsfagsstu-
derende, hvorfor der var enighed om, at det bør være et opmærksomhedspunkt fremadrettet. Derfor er det 
også anført i rapporten og vil tages med i det videre arbejde med en ny handlingsplan.   

 

VIP/DVIP og STUD/VIP 

Studienævnet konstaterede at både ratioerne for VIP/DVIP og STUD/VIP så fornuftige ud, og der var ikke 
yderligere kommentarer hertil. 

 

Ledighed 4.-7. kvartal 

Studienævnet konstaterede, at ledigheder ligger for højt, dog er den faldet ift. sidste år. Dette er i forvejen et 
opmærksomhedspunkt, og der arbejdes videre med denne indsats som planlagt.   

 

Projektorienteret forløb 

Projektorienteret forløb kan fremadrettet afvikles inden for og udenfor gymnasiesektoren. På denne baggrund 
forventer vi, at tallet fremadrettet stiger.   

 

Specialer udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedet  

Det er studienævnets forventning, at der fremadrettet er flere, som skriver specialer i samarbejde med er-
hvervslivet – også i takt med at flere vælger et projektorienteret forløb. Der bør være fokus på dette fremad-
rettet.   

 

Uddannelsesevalueringsrapporten for Samfundsfag 
Rapporten for bachelor- og kandidatuddannelsen i samfundsfag blev drøftet. SR gennemgik i første omgang 
opsummeringen af opmærksomhedspunkterne, hvorefter studienævnet kom med input til de enkelte områder 
i rapporten. Studienævnet havde kommentarer til nedenstående områder, de øvrige kvalitetsområder/afsnit 
var der ikke kommentarer til. 
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Kvalitetsområde 4 

Der var en kommentar fra en studerende ift. integration på uddannelsen og det sociale miljø, som handler om, 
at det er vigtigt at sikre, at de studerende på to uddannelser (bachelor i politik og administration og bachelor i 
samfundsfag) kan lave projekter sammen, hvilket vil kunne gøre årgangen på tværs mere sammentømret. 
Studerende (på sidefag) er i dag placeret i separate grupper på trods af, at kurserne samlæses med politik og 
administration, hvilket er en udfordring ift. integrationen på uddannelsen. SR og LKC ser om det kan skrives 
ind i rapporten, under alle omstændigheder videregives denne kommentar også til koordinatorerne.  

Sidefagsstuderende oplever også nogle gange, at de ikke modtager samme informationer fra instituttet (både 
fra undervisere og administrative medarbejdere). Denne udfordring skrives ind i rapporten som opmærksom-
hedspunkt ift. information for sidefagsstuderende.  

 

Kvalitetsområde 2/Kvalitetsområde 6 

Det blev nævnt, at studienævnet har overvejelser om at skabe en fagkombination med merkantile fag. Dette 
spiller også ind i refleksionerne omkring nedbringelse af ledighedstallene for uddannelsen. En kombination 
med merkantile fag vil kunne åbne karriereveje ind i nye områder. Denne overvejelse tilføjes rapporten.  

 
Status for aktuelle punkter i handlingsplan 
Punkterne er også indarbejdet i uddannelsesevalueringsrapporten, og der er foretaget vurderinger af punk-
terne igen og sammenholdt med datapakken – på denne baggrund videreføres punkter, der fortsat vurderes 
opmærksomhedskrævende i den nye handlingsplan, som udarbejdes i 2023.  

Punkt: Frafald 1. studieår (Ba i samfundsfag): Som nævnt under behandlingen af datapakken arbejdes der 
videre med en undersøgelse af baggrunden for studieskiftere. Der var ikke yderligere til denne status.  

Punkt: Optag (Ka i politik og administration):  Der tilføjes til statussen, at antallet af studiepladser fortsat øn-
skes øget på kandidatuddannelsen, og at dette skal gå via institutledelsen til dekanatet.   

Punkt: Optag (Ba og ka i samfundsfag): Punktet bliver tænkt sammen med de øvrige udfordringer med rekrut-
tering på instituttet, som der arbejdes videre med i 2023. Jf. tidligere drøftelse om optaget.  

Punkt: Tidsforbrug – Øge de studerendes tidsforbrug: Tidsforbruget er drøftet tidligere på mødet, og der bør 
fortsat være fokus på de studerendes tidsforbrug på Bacheloruddannelserne i politik og administration og 
samfundsfag samt Kandidatuddannelsen i samfundsfag. Der er desuden en forventning i studienævnet om, at 
den ny reform af uddannelsen balancerer dette fremadrettet, og dermed er det studienævnets forventning, at 
dette stiger. 

Punkt: Planlagte undervisningstimer (begge bacheloruddannelser): Som nøgletallet indikerer, er der ikke læn-
gere udfordringer med antallet af planlagte undervisningstimer.  

Opfølgning: 

Uddannelsesevalueringsrapporten: Studienævnets input til rapporterne indarbejdes i relevant omfang. SR og 
LKC indarbejder disse.  

Datapakke: Opmærksomhedspunkterne fra datapakken er indarbejdet i uddannelsesevalueringsrapporten, 
samt status fra handlingsplanen. Studienævnet drøftede opmærksomhedspunkterne, som der bør arbejdes 
vurdere med. Dette vil blive inddraget i arbejdet med den nye handlingsplan.  

Handlingsplan: Nærværende handlingsplan afsluttes. Efter afholdelse af uddannelsesevalueringsmødet i fe-
bruar, udarbejder SR og LKC et forslag til ny handlingsplan. Studienævnet bliver inddraget ifm. udarbejdelsen 
af denne handlingsplan.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

6. Mødedatoer F23 
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Med den ene ændring, at mødet afvikles den 17. maj 2023 om formiddagen, så er følgende møde-
datoer for F23 godkendt i SN.   
 
• Torsdag den 19. januar 2023 kl. 10.00 - 12.00 
• Onsdag den 15. februar 2023 kl. 12.30 - 14.30 
• Onsdag den 22. marts 2023 kl. 12.30 - 15.00 (på grund af udd. eval. og diskussion 
om handleplan) 
• Onsdag den 19. april 2023 kl. 12.30 - 14.30 
• Onsdag den 17. maj 2023 kl. 10.00 - 12.00 
• Onsdag den 14. juni 2023 kl. 12.30 - 14.30 
 
 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

JSN: Sender efterfølgende mødeindkaldelser ud. 
 

7. Nyt fra Studievejledningen 

 
CH: Studievejledningen modtager mange mails, men ellers er der ikke noget nyt. IM og CH oplæres af MS til 
rollen som studenterstudievejledere. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

8. Evt.  

 
Forskellige datoer for aflevering af projekt 
AS ønsker projektafleveringsdatoer drøftet, da nogle studerende skal aflevere projekt før jul og an-
dre efter. På hans semester (3. semester) har der været mange forelæsninger langt ind i semestret 
og en oplevelse af, at tiden til projektskrivning har været sparsom, samtidig med, at projektafleverin-
gen er placeret lige efter nytår. På andre semestre er det anderledes.   
 
CH supplerer med et ønske om, at undervisning er mere samlet på semesteret, så der gives tid 
sidst på semesteret til projektskrivning. SR forklarer, at det normalt også er det, der tilstræbes og at 
der måske har været en særlig udfordring i skemaplanlægningen for 3. semester dette efterår. SR 
beder de studerende om at gøre opmærksom på udfordringerne på FU møderne, sådan at seme-
sterkoordinator og studiesekretær bliver opmærksomme på det og tager højde for det i planlægnin-
gen af projektaflevering næste gang semestret afvikles. 
 
 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
 

Stine Rasmussen 

Studienævnsperson 
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