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Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 681 af 23. august 1999 om 
uddannelser i statskundskab og samfundsfag og bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om 
eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 
 
Studienævnet kan dispensere fra egne regler i studieordningen. 
 
Studieordningen gælder for alle de studerende, der er startet på deres hovedfagsstudium før 
sommeren 2005 og som starter på sidefag i samfundsfag 1. september 2005 eller senere. Sidste 
eksamination efter denne studieordning afholdes sommeren 2009. 
  
Studieordningen er godkendt den 14. juni 2005 af Studienævn for Statskundskab. 
 
 
Prøveform i faget Sammenlignende statskundskab er ændret med virkning fra forår 2006. 
 
Prøveform i faget Indledende statskundskab er ændret med virkning fra 1. september 2006. 
 
Forelæsning i faget International politik og organisation flyttes fra 1. semester til 2. semester med 
virkning fra 1. september 2006. 
 
Forelæsning i faget Almen organisation flyttes fra 2. semester til 3. semester med virkning fra 1. 
september 2006. 
 
Studieordningen er med de nævnte ændringer godkendt den 28. juni 2006 af Studienævn for 
Statskundskab. 
 
Prøveform i faget Almen organisation er ændret med virkning fra 1. september 2007 
 
Studieordningen er med den ændring godkendt den 15. maj 2007 af Studienævn for 
Statskundskab.  
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Ministerielt fastsatte regler 
 
1. Uddannelsens længde, titel og indhold 

 
1.1 Uddannelsens længde     

Sidefagsuddannelsen i samfundsfag er et fuldtidsstudium på 1½ år. 
 
1.2 Uddannelsens indhold 

Politologiske fag og emneområder skal udgøre mindst 1 studenterårsværk. 
 
Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. 

 
2. Prøver og beståelseskrav 
 
2.1 Eksamen 

For eksamen gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser under 
Videnskabsministeriet. 

 
2.2 Bedømmelse 

Mindst 1/3 af uddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver. De eksterne prøver skal 
dække uddannelsens væsentlige områder. 

 
Bedømmelserne Bestået/Ikke bestået kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af 
uddannelsen. Denne bestemmelse gælder ikke de tilfælde, hvor institutionen har godkendt, 
at gennemførte/beståede uddannelseselementer fra en udenlandsk videregående 
uddannelsesinstitution meritoverføres som Bestået. 
 

2.3 Beståelseskrav 
En prøve m.v. er bestået, når der er opnået bedømmelsen Bestået, eller karakteren 02 eller 
derover. Beståede prøver kan ikke tages om. 
Sidefagsuddannelsen er bestået, når alle prøver er bestået. 

 
2.4 Antal forsøg 

En studerende kan højst 3 gange indstille sig til samme prøve eller anden form for 
bedømmelse. Institutionen kan tillade indstilling en 4. og en 5. gang, hvis det er begrundet i 
usædvanlige forhold. Institutionen kan undtagelsesvist give dispensation til mere end 5 
eksamensforsøg, især når den studerende mangler at bestå en enkelt prøve for at have 
gennemført uddannelsen. 
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Udfyldende bestemmelser 
 
3.  Målsætning og slutkompetencer 
 
3.1. Målsætning 

Formålet med sidefagsuddannelsen i samfundsfag er at give de studerende en bred og 
grundig indsigt i politologiske og samfundsvidenskabelige teorier, begreber og metoder samt 
opøve evnen til selvstændig analyse og til kritisk stillingtagen. 

 
3.2. Slutkompetencer 

Sidefagsuddannelsen i samfundsfag giver en bred viden om samfundet og sætter den 
studerende i stand til på et basalt niveau at beskrive og forstå det danske og internationale 
samfund ud fra politiske, økonomiske, sociologiske og organisatoriske perspektiver.  

 
Uddannelsen opbygger, i kombination med det to-årige pædagogikumforløb, den 
nødvendige faglige kompetence til at varetage undervisning på gymnasieniveau. 
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4.  Indhold 
 
4.1 Titel, ECTS-værdi, vægt og bedømmelse 

Titel ECTS Vægt Prøveform/censur/bedømmelse 

Obligatoriske fag    

Indledende statskundskab 15 1,5 
Delopgave + Hjemmeopgave 
Ekstern 7-skala                       

Politisk teori 10 1 Skr. Ekstern 7-skala 

Økonomi 15 1,5 Skr. Intern 7-skala 

Almen statskundskab 10 1 Skr. Ekstern 7-skala 

Politologisk forskningsseminar 10 1 Rap.+mdtl. Ekstern 7-skala 

Indledende edb  0,000 0 
Afløsningsopgave  
Intern Bestået/Ikke bestået 

Valgfrie fag - i alt min.30 ECTS 
max. 35 ECTS - kan vælges blandt 
de nedennævnte fag, heraf skal 
mindst 20 ECTS vælges blandt de 
politologiske fag. 

   

Sociologi 10 1 Hjemmeopg. Ekstern 7-skala 

Forvaltningsret 5 1 Skr. Intern 7-skala 

Sammenlignende 
statskundskab 

10 1 
Delopgave + Mundtlig  
Ekstern 7-skala 

International politik og 
organisation 

10 1 Hjemmeopg. Intern 7-skala 

Almen organisation 5 1 Skr. Ekstern 7-skala   

Offentlig forvaltning 15 1,5 
Mdt. Ekstern 7-skala  

  Po
lit

ol
og

is
ke

 fa
g 

Valgfrit politologisk fag 
(maksimum 1 fag) 

10 - Individuelt 

 
Derudover er der pligt til at følge et obligatorisk kursus i edb med informationssøgning. Dette 
kursus er en nødvendig forudsætning for, at de studerende kan benytte Fakultetets edb-faciliteter. 
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4.2 Normalstudieplan  

Fagtitel 1. sem. 
f         ø 

2. sem. 
f         ø 

3. sem. 
f         ø 

Obligatoriske fag    

Indledende statskundskab 4            3   

Politisk teori 2            2     

Økonomi  3            2 3            2 

Almen statskundskab  2            2  

Politologisk forskningsseminar   4 

Valgfag    

Sociologi* (4)   (4) 

Forvaltningsret  2  

Sammenlignende statskundskab  2              

International politik og organisation*  4  

Almen organisation 2  2 

Offentlig forvaltning (4          2)  (4          2)

Valgfrit politologisk fag (max. et) (2/3) (2/3) (2/3) 

 
* Disse fag skal vælges, hvis der ønskes undervisningskompetence i gymnasiet. 
Fagene med parentes omkring timetallet kan tages enten i 1. eller i 3. semester. 
 
4.3 Valgfag   

Der skal bestås i alt min. 30 ECTS max. 35 ECTS valgfag, heraf skal min. 20 ECTS være 
politologiske fag.  
Fagene kan vælges blandt følgende: 
 
I alt min. 30 ECTS max. 35 ECTS:  

• Sociologi  
• Forvaltningsret 
heraf vælges politologiske fag, i alt min. 20 ECTS:  
• Sammenlignende statskundskab 
• International politik og organisation 
• Almen organisation 
• Offentlig forvaltning 
• Valgfrit politologisk fag (max. 1) 

Alle fag der udbydes af Institut for Statskundskab er politologiske. Politik-ugen kan vælges 
som et politologisk fag. Faget “Nyere politisk historie” betragtes ligeledes som et 
politologisk fag. 
Prøveformen vil variere afhængig af fagene. Såfremt prøveformen baseres på 7-skalaen, skal 
faget bestås med karakteren 02 eller derover. Karakteren vil ikke blive indregnet i 
karaktergennemsnittet. 
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5. Andre bestemmelser 
   
5.1 Fagbeskrivelser og prøveformer 

Fagbeskrivelser og prøveformer opdateres én gang årligt. Fagbeskrivelserne er en del af 
studieordningen. Der eksamineres maksimalt 3 gange efter et fags afvikling, medmindre 
faget genudbydes. 

 
5.2 Pensumbeskrivelser 

Eksamenspensum udgives hvert semester. Der eksamineres altid i nyeste pensum. 
 
5.3 Ordinær eksamen 

Der afholdes som hovedregel ordinære eksamener i januar og juni måned, for enkelte af 1. 
årsfagene dog januar og august. For enkelte valgfag eller blokke af valgfag kan der fastsættes 
andre tidspunkter. Dette vil fremgå af de respektive fagbeskrivelser.  

 
5.4 Reeksamen 

Reeksamen (fornyet eksamen i samme termin) afholdes i august måned. Deltagelse i 
reeksamen kræver, at man har været tilmeldt ordinær eksamen.  

 
5.5 Sygeeksamen 

Sygeeksamen, som typisk afholdes i forbindelse med næste ordinære eksamen eller 
reeksamen, bevilges af Studienævnet på grundlag af ansøgning vedlagt dokumentation for 
sygdommen, og eksamensforsøget for den ordinære eksamen annulleres. 

 
5.6 Hjælpemidler 

Hvis hjælpemidler er tilladt ved eksamen, betyder det “bøger, noter, papirer, lommeregnere 
o.l.”. Hjælpemidler, der kan kommunikere i og udenfor lokalet, og som kan virke 
forstyrrende: computer, printere, telefoner o.lign. må aldrig medbringes, med mindre det 
eksplicit står anført. For eksaminer, hvor der benyttes EDB, er der udarbejdet et særligt 
regelsæt. 

 
5.7 Stave- og formuleringsevne 

Bedømmelsen af skriftlige arbejder angår primært det faglige indhold. Den studerendes 
stave- og formuleringsevne indgår med begrænset vægt, medmindre der er tale om ganske 
omfattende markante afvigelser fra en normal faglige sprogbrug. Relevant dokumenteret 
funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne bestemmelse. 

 
5.8 Lydoptagelse af mundtlig prøve 
  Den studerende kan foretage lydoptagelse af sin egen prøve.  
 
5.9 Eksamenstilmelding 

Eksamenstilmelding til skriftlige og mundtlige prøver skal foretages inden for de ved opslag 
angivne frister. 
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5.10 Klage  
Klage over en eksamination eller over en vurdering af en eksamenspræstation kan 
indbringes for dekanen senest 2 uger efter, at resultatet af prøven/eksamen er bekendtgjort. 
Klagen skal være skriftlig og begrundet. 

 
5.11 Overgangsregler 

Studerende, der er optaget på en bacheloruddannelse på et andet fakultet 1. september 
2004 eller tidligere færdiggør deres sidefagsuddannelse efter denne studieordning. 
Sidste optag på denne studieordning er 1. september 2007 og den sidste eksamen afholdes i 
2010. 
Studerende, der ikke har gennemført uddannelsen på dette tidspunkt, overføres til ny 
studieordning. 

 
 


