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1. Studiemiljøundersøgelsen- med fokus på faglige og sociale fællesskaber  

Christian Elmelund-Præstekær redegjorde kort for baggrunden for dette punkt. In-
stitutrådet skal på mødet tage stilling til, om man vil give en indstilling til studielede-
ren ift. en handleplan med fokus på sociale og faglige fællesskaber. Christian be-
mærkede at Statskundskab i studiemiljøundersøgelsen ligger over gennemsnittet 
på Samfundsvidenskab, men selvfølgelig kan gøre mere på området. 
  
Et opmærksomhedspunkt er dog at kun 60 % på statskundskab synes der er god 
mulighed for at komme i kontakt med studerende. På European studies er tallet 87 
%.  
Det kunne være godt med en klarlægning af hvilke studerende der tænkes på, når 
der spørges til andre studerende. Er det andre studerende på eget studie, eller an-
dre studerende fra andre studier?  
 
Studenterrepræsentanterne i Institutrådet havde 3 punkter: 
 
1. SIO 

De studerende føler, at der er et ikke inkluderende fællesskab i SIO, og som 
studerende er det svært at møde op til arrangementer, hvis man ikke er en del 
af ”klubben”, så at sige.  
 
Der mangler fx rent sociale arrangementer, hvor det handler om at være sam-
men med sine medstuderende. Der er næsten hovedsageligt arrangementer, 
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hvor man skal sidde og lytte til en der holder oplæg, og her kommer man ikke i 
kontakt med sine medstuderende.  
SIO’s vedtægter gør at kun Statskundskabs- og sidefag i Samfundsfags stude-
rende kan optages i SIO. Dvs. at man som centralfagsstuderende i samfunds-
fag ikke kan blive optaget i SIO. Derudover kunne det måske være gavnligt 
også at inddrage repræsentanter for journalistikstuderende samt evt. repræ-
sentanter for andre typer studerende i SIO. 
Det kunne måske have en god effekt at der kom en ny underviserrepræsentant 
fra Instituttet med til SIO-møderne. Desuden kunne det være godt med et fysisk 
sted, hvor man, som studerende, kunne mødes mindre formelt. Dvs. et sted 
med f.eks. bordtennis og div. Spil. Der har tidligere været planer om at bygge 
en afdeling til studenterorganisationerne mellem SFEO og Medietorvet. Chri-
stian vil undersøge, hvor langt man er med disse planer.  
 

2. Studiegrupper 
Underviserne må meget gerne opfordre til at man bruger sin studiegruppe 
mere. Det fungerer fint med studiegrupper på 1. semester, men det skal gerne 
føres videre på de næste semestre. Det er ikke klart nok for de studerende, 
hvad de kan bruge deres studiegruppe til. Der efterlyses hjælp til at danne stu-
diegrupper og måske noget vejledning, hvis der skulle opstå problemer i studie-
gruppen.  
Morten Kallestrup fortalte at der arbejdes på en løsning for at videreføre studie-
grupperne fra 1. semester til de senere semestre.  
 

3. Debatklub 
Studenterrepræsentanterne i Institutrådet foreslog at der blev dannet en debat-
klub, så de studerende kunne øve sig i at debattere, argumentere og frem-
lægge med deres egne ord og formuleringer. I fag som Politisk teori er det an-
dre kloge ord der bliver brugt, og de studerende føler at de mangler et sted, 
hvor de kan debattere med deres egne ord og formuleringer.  
Morten udtrykte fuld opbakning til en evt. debatklub, og det blev nævnt at Ras-
mus Rønlev fra Journalistik måske kunne være interesseret.  

 
Der sidder ingen studenterrepræsentanter i Institutrådet fra journalistuddannel-
serne. Underviserrepræsentanterne fra Journalistik har ikke indtryk af at der er pro-
blemer med det faglige og sociale fællesskab på journalistuddannelserne. Christian 
opfordrede alle i rådet til at give det videre, hvis de skulle høre om udfordringer på 
det faglige og sociale fællesskab på Journalistik.  
 

 
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 institut-
rådsmøde, har ledelsesgruppen lagt endelig hånd på politikken samt introduceret 
en række nye tiltag.  
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De nye tiltag er som følger: 
 
 Skrive på vinduerne v. kontorerne 

Ved at skrive på vinduerne synliggør vi for både studerende og kolleger, hvor-
når vi vil være at træffe.  

 Fysisk placering 
De Ph.d.-studerende på Instituttet er blevet samlet, så de bor dør om dør. 
Dette er gjort for at skabe et miljø for de ph.d.-studerende og sikre, at de ph.d.-
studerende har et netværk.  

 Infoskærm 
Der vil blive sat infoskærme op på Instituttet, så både kolleger og studerende 
kan følge med i, hvilke aktiviteter der er på Instituttet.  

 Formalisering af sparringsmøder og semestermøder på statskundskab 
Da der på bacheloruddannelsen i statskundskab og samfundsfag ofte er under-
visere fra flere sektioner på samme fag, er der brug for et forum, hvor de kan 
mødes og udveksle erfaringer.  

 
3. Status om FN’s verdensmål 

Kort før sommerferien vedtog universitetets bestyrelse at FN’s 17 verdensmål skal 
omdrejningspunktet for hele universitetets virke.  
SDU er first movers på dette punkt og skal arbejde for og med samfundet.  
Der skal være fokus på at give svar på verdensmålene, og SDU skal have ver-
densmåls uddannelser, som bliver 1 årig kandidatuddannelser. Der behøver ikke 
være en uddannelse pr. verdensmål, man kan godt dække flere verdensmål i én 
uddannelse.  
Det er besluttet at første skridt er at udvikle 2 uddannelser på Det Naturvidenska-
belige fakultet og 2 på Det Samfundsvidenskabelige fakultet.  
Den ene uddannelse kommer vi til at stå for i samarbejde med Jura og det bliver 
det 16. verdensmål, stærke institutioner, der skal være omdrejningspunkt.  
Uddannelsen bliver engelsksproget og kommer til at ligge i Sønderborg med seme-
sterstart september 2020.  
Det er en udfordring, da det tager tid at udvikle en uddannelse, og det er meddelt 
universitetsledelsen, at der er for korte deadlines og at processen skal gå for hur-
tigt. 
 
Vi skal søge ministeriets pulje til udvikling af 1. årige kandidatuddannelser. Hvis vi 
ikke får pengene, går vi dog videre med udviklingen alligevel.  
Det er en modig men positiv beslutning, at lægge uddannelsen i Sønderborg. Ba-
chelorer fra European studies i Sønderborg har lige nu ingen kandidatuddannelse 
at gå videre på. Det får de med denne nye 1 årige kandidatuddannelse.  
 
Den anden uddannelse på Det samfundsvidenskabelige Fakultet bliver i bæredyg-
tigt forbrug og det bliver IMM, i samarbejde med andre, der kommer til at stå for 
denne uddannelse, der i øvrigt bliver placeret i Slagelse.   
 
Instituttet har sammenmed Jura søgt penge igennem Direktionens Strategiske 
Pulje (DSP) til et projekt, som skal tilbyde kurser i stærke institutioner i andre 
lande. Denne undervisningsaktivitet skal understøttes af ny forskning på området. 
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Der er søgt knapt 10 mio. kr. over en 3-årig periode. Marianne Ulriksen er tovhol-
der, da hun tidligere har samarbejdet med Danida og har en langt CV inden for ud-
viklingsområdet. 
 
Det er ikke kun de nye uddannelser bestyrelsen ønsker at arbejde med. Planerne 
er også at gøre universitetet bæredygtigt – i øjeblikket er arbejdet i idéfasen, og 
der er ikke truffet beslutning om, hvordan FN-målene konkret skal implementeres i 
den daglige drift.  
Det blev foreslået at Institut for Statskundskab går foran i processen og f.eks. ind-
føre vegansk mad som mødeforplejning og ikke bruge plastikservice.  

 
4. Meddelelser fra Institutlederen  

Nye medarbejdere og forfremmelser 
 
Journalistik 
Lene Heiselberg, Adjunkt 
Merian Garde Gräs; Journalistisk lektor. Ansat i en 3-årig periode 
Anders Kinch-Jensen, Journalistisk lektor. Ansat for ½ år og underviser i dette se-
mester 
Troels Mylenberg, Journalistisk lektor. Ansat i 1 år på halv tid og delvist som bar-
selsvikar for Katrine. 
Sofie Høllsberg Filstrup, ph.d.-studerende 
 
Offentlig forvaltning  
Peter R. Damgaard, ph.d.-studerende 
Jens Lemb, ph.d.-studerende 
Søren Netra, ph.d.-studerende 
Peter Sørensen, Postdoc. 
 
Welfare 
Marta Neves, ph.d.-studerende 
Marianne Ulriksen, lektor 
 
International Politik 
Dominika Kunertova, Postdoc – forlænget i 1 år 
Mikkel Storm Jensen, ph.d.-studerende (lønnet af FAK) 
Sofie Rose, ph.d.-studerende (Chiara’s FSE projekt) 
 
Mats Joe Bordacconi forsvarede sin ph.d. d. 24 sept. Joe forlod instituttet i Maj og 
har fået arbejde ved Epinion. 
Mads Andreas Elkjær, Jesper Asring Jessen Hansen og Christoffer Florczak for-
ventes af forsvare deres ph.d.-afhandlinger i dec. 
Mads fortsætter på instituttet som postdoc i et år og Jesper har fået job på AU. 
 
Bevillinger 
- Peter Starke: Velux (5.960.115 kr.) 
- Ralf Andersson: Radio 4 (37.200 kr.+ mere hen ad vejen) 
- Signe Pihl-Thingvad: DSP Human Health (400.000 kr.) 
- IP: Ingvild Bode: ERC Starting Grant (11.173.205 kr.) Ingvild starter formodentlig i 
foråret 2020 
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- Mads Bøge Kristiansen modtager 245.000 kr. til et spydspidsprojekt indenfor pæ-
dagogisk udvikling. Projektet omhandler effekter på feedback på eftervidereuddan-
nelse. 
- Samfundsvidenskab har fået sin første spinoff virksomhed – MediaCatch. Virk-
somheden skal bl.a. videreudvikle brugen af ansigtsgenkendelse ifm. optræden i 
medier.  

 
 

5. Meddelelser fra VILU 
 
Normer: 
Kort før dagens møde i Institutrådet, udsendte Prodekanen for uddannelse ret-
ningslinjerne for nyt norm katalog.  
Fremover vil der være en fast norm pr. ECTS i stedet for at normen er splittet op 
mellem undervisning, eksamination, osv. På bundlinjen vil det ikke betyde de store 
forskelle for den enkelte underviser, men det vil give underviserne mere frihed til at 
kunne inddrage nye digitale læringsredskaber, når et fag skal skrues sammen.  
 
De nye retningslinjer blev vendt på dagens Institutrådsmøde, ligesom de vil blive 
på morgendagens ledelsesgruppe møde og i næste uge på studienævnsmødet. 
Formålet er at indhente forslag til det kommende arbejde med udvikling af et norm-
katalog, som Morten Kallestrup og Christian Elmelund-Præstekær skal forestå. Der 
vil blive fremlagt et udkast til nyt normkatalog for ledelsesgruppen ultimo oktober 
og det endelige katalog vil blive præsenteret på medarbejderseminaret den 6. de-
cember. Det nye katalog skal gælde fra juli 2020. 
 
Kurt Klaudi Klausen udtrykte, at tankesættet bag et normsystem bygger på en fore-
stilling om, at man kan få kvalitet i undervisningen ved at kvantificere nogle be-
stemte aktiviteter som underviseren skal måles på, og satte dermed spørgsmåls-
tegn ved, om der overhovedet er brug for et normsystem. 
 
Louise Kjærgaard mente omvendt, at man ikke kan undvære et normsystem, og 
henviste til, at man på journalistikuddannelsen har rigtig gode erfaringer med et 
ECTS-baseret normsystem, hvor man har krediteret underviserne efter princip-
perne i det nye normsystem. De seneste år har man på journalistik i nogle fag såle-
des netop brugt et normsystem, hvor underviserne får en fast timesum for at plan-
lægge og undervise faget, og at underviserne selv i langt større omfang får mulig-
hed for at tilrettelægge undervisningen i forhold til, hvad der giver bedst mening i 
det enkelte fag. 
 
Der blev endvidere udtrykt opbakning til processen, hvor såvel ledelsesgruppen, 
studienævnet og de enkelte forskningssektioner får lejlighed til at drøfte ændrin-
gerne af normsystemet.  
 
Priser 
Amelie Theussen har modtaget fakultetsprisen for Årets underviser for interaktion 
og IT 
Jaume Castan Pinos får en undervisningspris fra BHJ-fonden på 20.000 kr. Prisen 
skal bruges til rejser. 
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Nye uddannelsesansvarlige 
Camilla Bjarnøe er uddannelsesansvarlig for bacheloruddannelsen i statskundskab 
Marianne Ulriksen er uddannelsesansvarlig for kandidatuddannelsen i statskund-
skab 
Trine Flockhart er uddannelsesansvarlig for MOISL 
Sofie Høllsberg Filstrup er uddannelsesansvarlig for samfundsfag 

6. Evt. 
Intet at bemærke 

 


