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Genvej til  
magtens korridorer
Hvordan rådgiver man et politisk parti? Hvor-
dan udvikler man politik? Hvordan kan man 
styre det økonomiske rådrum? Hvem stemmer 
på hvilke politiske partier og hvorfor? Hvordan 
leder man offentlige ansatte mest optimalt? 
Hvorfor snakker politiske partier om nogle 
emner frem for andre? Hvordan betjener man 
ministeren på bedst mulig måde? Er Rusland 
faktisk et demokrati – og hvorfor, hvorfor ikke? 
Og kommer der en tredje verdenskrig? 

Er du interesseret i politik, og kan du lide at 
diskutere, så er statskundskab noget for dig. 
Her får du begreber, teorier og indsigt, som 
giver dig mulighed for at forstå og komme bag 
de begivenheder, beslutninger og konflikter, der 
har afgørende betydning for udviklingen i det 
danske og internationale samfund.

Et kendetegn for statskundskab ved Syddansk 
Universitet er, at underviserne forsker inden for: 

 • Journalistik og politisk kommunikation
 • Velfærdsstaten i Danmark og andre lande
 • Krig og international sikkerhed
 • Kommunalpolitik 
 • Offentlig organisation og ledelse
 • EU
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Jobmuligheder
Uddannelsen i statskundskab kan læses i Odense og giver 
dig adgang til mange funktioner og opgaver i samfundet: 

Det offentlige: 
 • Statens ministerier og styrelser
 • Kommunernes og regionernes forvaltning og ledelse
 • Internationale organisationer som EU og FN

Det private: 
 • Politiske partier
 • Interesseorganisationer 
 • Konsulentvirksomheder 
 • Medierne

Hvad du kan blive til?
Helle Thorning Schmidt og Mai Mercado er eksempler på ministre, der er  
cand.cient.pol.’er. Andre eksempler er chef for Berlingske medier Anders Krab-
Johansen og Finansministeriets departementschef Martin Præstegaard. Så hvis du 
drømmer om at træde i deres fodspor, er det måske statskundskab,  du skal læse. 
De fleste scient.pol.’er bliver ansat i det offentlige, men flere og flere får arbejde i 
det private erhvervsliv. En mindre del finder beskæftigelse i udlandet eller indenfor 
forskning og uddannelse. 

Kandidater i statskundskab fra SDU har i almindelighed nemt ved at finde 
beskæftigelse. Allerede under studiet skaber ganske mange studerende sig et 
netværk, der kan føre til et kommende job.

CAND.
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Variation og muligheder
Uddannelsen er anvendelsesorienteret - fx med ”Politikugen”,  som foregår i 
starten af 2. og 4. semester. Her bliver et aktuelt tema vendt og drejet af en række 
indbudte forskere og praktikere, og de studerendeadaubejder en rapport, hvor de 
forholder sig til de mange indtryk. 

Efter 6. semestre bliver du bachelor i statskundskab (BSc scient.pol.). Du har også 
mulighed for at blive BSc i samfundsfag, hvis du efter 4. semester søger om over-
flytning til samfundsfagsuddannelsen. Gør du det, skal du vælge et sidefag inden 
for humaniora, samfundsvidenskab eller naturvidenskab.

En bachelor i statskundskab giver dig mulighed for at tage et arbejde, men de fle-
ste vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen giver 
mulighed for at tage en forskeruddannelse som ph.d.

”Det bedste ved Statskundskab er, at uddannelsen er så aktuel 
orienteret. Dvs. at det man hører i morgenradioen kan relateres 
til, hvad man læser om, på den ene eller anden måde. Studiet 
er med overalt, fordi man gør sig nogle refleksioner over ikke kun 
politiske standpunkter, man møder i hverdagen, men også sociale 
og psykologiske. ”

Inaam Abou-Khadra, Statskundskab Odense

4



Uddannelsens opbygning
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(15)

5.
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.

Økonomiske principper  
og politik II 

(10)

Offentlig 
Politik 

(5)

Offentlig forvaltning  
og organisation  

(15)

4.
 s
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Økonomiske 
principper og 

politik I 
(5)

International politik og  
organisation 

(15)

Politisk 
 kommuni-

kation 
(5)

Metode 
III 

(2,5)

Politik 
uge II 
(2,5)

3.
 s

em Sociologi 
(10)

Sammenlignende 
statskundskab 

(10)

Metode III 
(10)

2.
 s

em Politisk teori 
(10)

Almen statskundskab 
(10)

Metode II 
(10)
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uge I 
(2,5)

1.
 s

em Indledende statskundskab 
(17,5)

Videnskabsteori, 
Metode I  

(10)

Tallene i parentes angiver fagets størrelse i ECTS points. 
Bacheloruddannelsen omfatter 180 ECTS points.
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Undervisning
Statskundskabsstuderende kan lide at læse faglitteratur. Mange tekster og lære-
bøger er på dansk, men en del af litteraturen er på engelsk og nogle tekster er på 
norsk eller svensk. Nogle tekster indeholder mange tal og formler. Du forventes at 
være nysgerrig og have interesse for, hvad der sker i det danske og internationale 
samfund. 

Studieåret omfatter et efterårs- og et forårssemester. I hvert semester undervises 
der i ca. fire måneder og derefter følger en måned med eksaminer. Eksaminer 
ligger i juni og januar. Du skal have tid til at læse, derfor er der nødvendigvis ikke 
undervisning hver dag. Desuden har du ca. 3-4 fag pr. semester.

Hovedparten af undervisningen foregår ved forelæsninger med 80-150 studeren-
de. I nogle fag kan der blive undervist på engelsk. Forelæserne er specialister og 
forsker i det, de underviser i. Derfor går forelæsningerne ud på at give et overblik 
over litteraturen, diskutere forskellige teorier og gennemgå de dele af pensum, 
det kan være særlig svært at forstå. De fleste forelæsere vil gerne have en dialog 
om det, de lægger frem, og de har altid tid til spørgsmål. 

I nogle fag er der holdundervisning. Her bliver 25-30 studerende undervist af ældre 
studerende - instruktorer. Indholdet i holdtimerne varierer. Fra gennemgang af 
supplerende litteratur over analyser af konkrete cases til løsning af konkrete op-
gaver. Meningen med holdtimerne er at aktivere de studerende i de emner, som er 
blevet behandlet i forelæsningerne. Derfor er det her, de store diskussioner tages og 
nogle af de spørgsmål, der ikke blev stillet til forelæsningerne, bliver drøftet.

I løbet af bachelorstudiet skal der afleveres to større opgaver: metodeopgave og 
bachelorprojekt. Her får du vejledning af kyndige undervisere med erfaring i at 
guide studerende gennem en videnskabelig analyses forskellige faser. 
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Optagelse
For at blive optaget på bacheloruddan-
nelsen i statskundskab skal du have en 
studentereksamen (stx), højere forbe-
redelseseksamen (hf), højere teknisk 
eksamen (htx), højere handelseksamen 
(hhx), eux eller en tilsvarende uden-
landsk eller international eksamen.

For kvote 2 er ansøgningsfristen den 
15. Marts. Optagelse sker ud fra en uni-
test samt deltagelse i en forelæsning.  
For kvote 1 er ansøgningsfristen den 
5. Juli. Optagelse sker ud fra dit karak-
tergennemsnit.

Der er adgangsbegrænsning på uddan-
nelsen.

Specifikke adgangskrav, hvor alle fag  
skal være bestået:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B,  
idehistorie B, 
samfundsfag B eller  
samtidshistorie B

Udlandsophold
Det er muligt at tage et 
semester af bacheloruddan-
nelsen i udlandet, og du kan 
få din SU med. Universitetet 
skal godkende de udenland-
ske fag for at sikre kvaliteten 
af din uddannelse.
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Få mere at vide…
Du er altid velkommen til at kontakte os.

På sdu.dk/optagelse kan du se mere om dine kombinations-
muligheder og få vejledning til at vælge bacheloruddannelse. 
Du kan også ringe mandag til fredag mellem kl. 10–14 på 
tlf. 6550 1050 eller skrive til sdu.dk/SPOC.

Faglig vejleder 
Ü sdu.dk/fagligvejledersamf
 
Ü sdu.dk/ba-statskundskab
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http://sdu.dk/optagelse
http://sdu.dk/spoc
http://sdu.dk/fagligvejledersamf 
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/statskundskab

