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Da institutleder Christian Elmelund-Præstekær var forhindret i at deltage, var Sune 
Welling Voigt, næstformand af institutrådet, mødeleder. 
 
Ad 1 
Ny minister 
Tommy Ahlers (ikke medl. af Folketinget) er tiltrådt som ny uddannelses- og forsknings-
minister. 
 
FSE-bevillinger:  
Michael Baggesen og Olivier Schmitt har begge fået et FP1 og Chiara har fået et FP2. 
Dette er meget flot både for de enkelte forskere men også for instituttet (SAMF fik i alt 4 
FSE-bevillinger). IP-bevillingerne kommer efter, at sektionen har arbejdet intensivt med 
at tænke ekstern funding på en ny måde. 
 
Til- og fravalg 
SDU skal spare 65,2 millioner i 2021. Sparerunden er dog mindre end den i 2015. Hertil 
kommer at instituttet i 2015 lavede en del tiltag, hvilket betyder at vi er mindre udsat 
denne gang. Det er dog vigtigt at pointere, at vi stadig skal i mål med de initiativer vi har 
sat i værks, før vi kan vide os sikre på økonomien.  
En fuld oversigt over til- og fravalg kan findes på sdunet. Specielt relevante til- og fra-
valg for instituttet og dets studerende er: 

 
- DaWS er blevet partner i det nye SDU- CPOP (tidligere Max Planck) 
- Cand.public uddannelsen bliver pilotprogram ift. hvordan man i fremtiden kan 

udbyde undervisning. 
- 30 mio. kr. er blevet øremærket projekter med fokus på digitalisering. Her er 

idéen om et center for medieforskning og innovation en oplagt kandidat. Det er 
endnu uklart om vi bliver tildelt midler- men gode chancer. 

- Stort fokus på at digitalisere og effektivisere administrationen på fakulteter og i 
Fællesadministrationen. 
Det forventes at digitalisering af processer f.eks. administrative processer som 
bedømmelser, vil kunne bidrage til besparelsen. 

- Man vil flytte forskningsregistreringen fra forskerne til biblioteket. Vurderingen 
er at denne opgave vil blive flyttet i 2019. 
Alle forskere opfordres kraftigt til at oprette et ORCID. Dette ID medvirker at 
man nemt kan identificere en forsker fra en anden. 

- De studerende vil opleve en reducering af gratis print pr. studerende fra 500 til 
250 årligt. 

- Der vil blive ansætte en foreningskoordinator til at støtte og koordinere driften 
af de studerendes mange foreninger på hele SDU. 

 
Jobopslag 

http://sdunet.dk/Administration/Nyt_om_administration/Nyt_fra_SDU_Nyhedsbrev/April-2018/Oversigt_til_og_fravalg.aspx
https://www.sdu.dk/da/Forskning/Forskningspublicering/ORCID
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Pt. Er der slået et lektorat op i sektionen for public administration og welfare studies, 
ansøgningsfrist d. 14. maj, herudover er der lige slået et antal professorater op.  
Der er yderligere to ph.d.-opslag i pipeline.    
Ift. til de fyrtårnsmidler CWS har modtaget, søger vi at finde en 1-årig post doc blandt 
ansøgerne til DiAS adjunkturet.  
Fælles BBQ 
D. 20. april blev der afholdt første fælles BBQ med studenterorganisationerne og insti-
tuttets medarbejdere. En idé der var født i institutrådet. Barbecuen var stor succesople-
velse med 100 studerende og 20 ansatte tilmeldt, men flere deltog. Dette er helt be-
stemt en succes som man vil gentage.  
 
KKK: Det ville være ønskværdigt, hvis flere ansatte var synlige til disse events, herun-
der også institutfesten der er arrangeret af de studerende.  
IBK: Hos SIO var der stor begejstring, begivenheden tiltrak mange flere end normale 
arrangementer. 
 
To årlige institutdage  
Der vil fremadrettet blive introduceret to årlige institutdage. En med fokus på uddan-
nelse og pædagogik og den anden med forsknings- og institutanliggender. Der vil blive 
taget huld på uddannelsesdelen på seminaret i maj, hvilket også vil være på dagordnen 
til næstkommende institutseminar i efteråret.  
 
Ad 2 
Institutseminar i d. 29-30. maj 
Førstedagen vil starte ud med oplæg om ungdommen i dag (v. Søren Østergaard), 
samt undervisningen af ungdommen (v. Rasmus Rønlev). Herefter vil der være work-
shops, hvor medarbejderne har mulighed for at tilegne sig/ få indblik i værktøjer der 
bl.a. kan bruges i undervisningsøje med. 
Andendagen vil være dedikeret den ny kandidatuddannelse i statskundskab og bache-
loruddannelsen i journalistik.   
 
Bedste speciale/bachelor 
Djøf forlag har doneret 5000 kr. til uddeling for bedste speciale og bachelor. Der vil 
komme en proces ud til vejlederne om hvordan de indstiller de studerende.  
 
Orientering om møde med aftagerpanelet 
D. 24. april blev der afhold et møde i aftagerpanelet. Panelet rummer efterhånden en 
stor mængde aftagere og er senest blevet suppleret med repræsentanter for de tilflyt-
tede statslige styrelser, herunder Birgitte Anker fra Miljøstyrelsen. 
Aftagerpanelet fremhævede følgende kompetencer som vigtige ift. deres behov: skrift-
lighed, metode, økonomi, jura, analytisk skarp på helheder, proces og organisatorisk 
forståelse, agere bindeled mellem den politiske dagsorden og fagprofessioner, have 
forståelse for fagprofessioner samt ”af-akademisering” de skal gerne have mere prak-
sisnær erfaring.  
Det er slående, at det i vidt omfang er de klassiske kompetencer de peger på.  
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KA: Kandidatuddannelsen er den sidste gang, hvor man har tid til at fordybe sig og for-
dybelsen får trænge kår når det praktiske skal inkorpores. Jeg mener derfor man bør 
passe på med at lære færdigheder som man hurtigt lære i jobbet. 

KKK: Der skal være plads til de overordnede temaer. Vi skal lære de studerende at for-
stå komplicerede problemstillinger og vi skal holde den akademiske fane højt. Det er 
også et akademisk håndværk at blive et dannet menneske. 

 
LK: Det giver meget mening, at de får akademisk uddannelse og praksis sammen, de 
finder her ud af hvad deres fag går ud på. Det er det vi gør på journalistuddannelsen. 
Her inkorporer de studerende det praktiske med det teoretiske i deres opgaver. Det vil 
være interessant, at se hvordan statskundskabere reagerer i denne opgave. 
 
PS: De journaliststuderende får ofte job der hvor de har været i praktik. Studejobbet bli-
ver således vigtigt ift. hvor man får i job. 
 
SWV: Man kan forsøge i forskellige sammenhænge at indgå i et samarbejde, f.eks. ved 
at lave et part position paper eller policy paper.  
Bess tager kommentarerne med i arbejdet med arbejdsgruppen. 
 
Agora18 
Aflyses, grundet afbud fra flere oplægsholdere herunder keynote (Martin Lidegaard).  
 
Ad 3  
SWV: De fleste studerende ved hvad studienævnet er, men færre kender til de andre 
råd og hvad de laver. Er information om dette er stadig relevant og skal der findes en 
måde at kommunikere det ud og i så fald, hvornår og hvordan og hvorfor vigtigt? 
 
KKK: Man med fordel kan informere kort og ellers prikke folk på skuldrene. De repræ-
sentative organer har ikke bred almen interesse, vi må derfor tage dem vi kan få. 
 
IBK: Det handler ikke kun om at få folk til at stille op, der er også det problem der hed-
der valgdeltagelse. 
 
LK: kunne man ikke lave nogle små lækre videoer, som kan holde et par år. Kan man 
få penge? Lave et koncept der dækkede de forskellige organer, give informationer mv. 
 
IBK: SIO har gang i noget, SIO vil stille op til akademisk råd mhp. at kunne få en mere 
direkte indflydelse.  
 
KA: Man skal passe på med at politisere SIO, hvilket der er risiko for hvis man stiller op 
mod fx syddanske. SIO skulle gerne kunne favne alle statskundskabsstuderende. 
 
SWV: Man kunne bruge en forelæsning til infokilde 
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IBK: Det skal være generelt for universitetet, men vi skal også ud lokalt så nævn og råd 
bliver sat i perspektiv til dette. 
 
MK: Valgudvalgt bør være dem der påtager sig opgaven om at informere det bredt ud, 
så kan man lokalt supplere op med info. 
 
Ad 4 
SWV: Christian hat haft overvejelser om man skal markere jubilæet enten indad eller 
også udad ved fx en kommunikere hvilken impact vi har på samfundet. 
 
KKK: Det er rigtig set at et jubilæum er en anledning der kan bruges indad og udad of-
fensivt. Jeg tænker altid fagligt, kunne man evt. samle folk (tidligere studerende) til en 
begivenhed fx konference og hænge det op på noget aktuelt. 
 
LK: Man kunne også bruge lejligheden til at kommunikere vores vigtigste forskningsre-
sultater, det er dog vigtig at man gøre op med sig selv hvem vil kommunikere med og 
hvorfor? 
 
KA: Der skal være en pointe med at markere det og vi skal gøre op med os selv hvem 
modtager er. Jeg vil mene der hvor det virkelig kan få en effekt er ved at styrke den in-
terne ånd og mener at det vil give bedst mening i dag at skabe et narrativ der kan 
danne grundlag for en længere historie. 
 
SWV: Kunne man bruge det til at promovere nye tiltag? 
 
KA: Jeg mener de promovere sig selv og skal ikke blandes sammen med et 20 års jubi-
læum. 
 
SWV: Jeg tager det med til Christian, at man fra rådet anbefaler at bruge anledningen 
til at markere det internt.  
 
AS: Man kunne nedsætte et udvalg til dette. 
 
Evt. 

-  
 
 
 


