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Punkter til drøftelser: 
   
 
1. Studiemiljøundersøgelsen- med fokus på faglige og sociale fællesskaber  

Det er Institutrådets opgave at behandle resultaterne af Studiemiljøundersøgelsen 2019 
(SMU19) og give input til handleplaner på studiemiljøet. På seneste Institutrådsmøde, 
blev Studiemiljøundersøgelsen drøftet bredt. Efterfølgende har fakultetet fastsat en række 
opmærksomhedspunkter (bilag 1), som der skal udarbejdes handleplaner for. Institutrådet 
bedes derfor tage stilling til om man vil give en indstilling til studielederen ift. en handle-
plan med fokus på sociale og faglige fællesskaber. Det fremhævede opmærksomheds-
punkt, at SAMF synes at halte bagud på netop dette punkt, er ikke så udtalt på Institut for 
Statskundskab (IfS) som på SAMF generelt. Gennemsnittet på SDU er 3,85, SAMF 3,74 
og IfS 3,89. Dog blev det bemærket på det seneste institutrådsmøde, at der er bemærkel-
sesværdigt, at det er lettere at komme i kontakt med sine undervisere end andre stude-
rende.  
Hele studiemiljøundersøgelsen kan findes på MitSDU, hvor det også er muligt at finde tal-
lene for de enkelte uddannelser eller flere uddannelser ad gangen.  
 
 

 

 

Dagsorden 

Emne  Institutrådsmøde 

Dato og tidspunkt 1. oktober 2019, 12.15-14.00 
Sted  Mødelokale M 
Inviterede  Kurt Klaudi Klausen, Tina Guldbrandt Jakobsen, Louise Kjær-

gaard, Ann Skovly, Pernille Seier Hansen, Michael Baggesen Klit-
gaard, Oscar Tøttrup Pedersen, Nina Aagaard Lükensmejer Pe-
dersen, Nina Olesen Fabius, Morten Kallestrup, Arjen van Dalen, 
Kim Andersen 

 
Afbud fra 

 
Sune Welling Hansen 

 
Dagsorden sendt 
til orientering til 
 

 
Katrine Bruun Rasmussen 

Mødeleder  Christian Elmelund-Præstekær 

https://mitsdu.dk/da/studieliv/studieundersoegelser/studiemiljoeundersoegelsen
https://mitsdu.dk/da/studieliv/studieundersoegelser/studiemiljoeundersoegelsen


 

 Side 2 

2. Orientering om personalepolitikken og tiltag på arbejdsmiljøområdet 
Personalepolitikken (bilag 2) har været i høring blandt instituttets medarbejdere og på 
baggrund af drøftelsen om tiltag på arbejdsmiljøområdet på det seneste institutrådsmøde, 
har ledelsesgruppen lagt endelig hånd på politikken samt introduceret en række nye tiltag.  
 

3. Status om FN’s verdensmål 
Kort før sommerferien vedtog universitetets bestyrelse at FN’s 17 verdensmål skal om-
drejningspunktet for hele universitetets virke.  

 
4. Meddelelser fra Institutlederen  

 
5. Meddelelser fra VILU 
 
6. Evt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Med venlig hilsen 
Christian Elmelund-Præstekær 
Institutleder 
Institut for Statskundskab 


