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Grundet Corona-situationen har mødet ændret format og indhold. En række af 
meddelelserne vil blive sendt via mail inden mødet. Meddelelserne vil naturligvis 
fremgå af mødets referat. 
 
1. Meddelelser fra Institutlederen 

 
2. Meddelelser fra VILU 

  
3. Corona- Drøftelse af de udfordringer Corona medfører 

1) Status og perspektiver på undervisnings- og studiemiljøsituationen 2) drøfte og hente input til 
fremtidige scenarier, hvor vi a) skal forudse, at hele forårssemestret inklusive eksamener skal foregå 
online, og b) hvad vi allerede nu skal begynde at berede os på, såfremt der bliver restriktioner for fy-
sisk fremmøde fra august og fremefter. Samt fra et medarbejderperspektiv 3) Hvordan situationen 
påvirker medarbejdernes hverdag og hvordan man kan hjælpe dem der måtte være presset. 

 
4. Sanering 

Institut for Statskundskab havde grundet interim perioden fået henstillet kravet om at komme med 
yderligere saneringstiltag. På baggrund af en drøftelse af de anbefalinger og beslutninger der forelø-
bigt er vedtaget på fakultetet og institutterne herunder, ønsker Signe at nedsætte en arbejdsgruppe 
der kan komme med forslag til yderligere saneringstiltag på Institut for Statskundskab. 
Bilag 1 beskriver hensigterne med saneringen, samt de anbefalinger og beslutninger der er blevet 
truffet på fakultetsniveau og lokalt på institutterne.   

 

 

Dagsorden 

Emne  Institutrådsmøde 

Dato og tidspunkt 28. april 2020, 12.15-14.00  
Sted  Zoom,  https://syddanskuni.zoom.us/j/66743186029  
Inviterede  Kurt Klaudi Klausen, Tina Guldbrandt Jakobsen, Louise Kjærgaard, Ann 

Skovly, Pernille Seier Hansen, Michael Baggesen Klitgaard, Nina 
Aagaard Lükensmejer Pedersen, Morten Kallestrup, Kim Andersen, Fre-
derik Bast Phillip, Sune Welling Hansen, Katrine Bruun Rasmussen, 

Afbud fra Oscar Tøttrup Pedersen, Nina Olesen Fabius 

Dagsorden sendt til 
orientering til 
 

 
Oscar Tøttrup Pedersen, Nina Olesen Fabius, Vincent Keating, Arjen van 
Dalen 

Mødeleder  Signe Pihl-Thingvad 

https://syddanskuni.zoom.us/j/66743186029


 

 Side 2 

5. Evaluering af kandidatuddannelsen i Statskundskab 
Morten Kallestrup afholdte i december et møde med underviserne på den reformerede kandidatud-
dannelse i statskundskab. Morten vil orientere Institutrådet om konklusionerne herfra. 

 
6. Evt. 

- Flytning af institutrådsmødet d. 12. maj til d. 2. juni 
 

 

Med venlig hilsen 
Signe Pihl-Thingvad 
Institutleder 
Institut for Statskundskab 
 
 


