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Til stede: Ann Skovly, Tina Guldbrandt Jakobsen, Christian Elmelund-Præstekær, Arjen van 
Dalen, Søren Hviid Pedersen, Anders Møller-Nielsen, Louise Kjærgaard, Kurt Klaudi Klausen, 
Cecilie Malig Andersen, Kristoffer Nordskov Pedersen, Berit Kaja Børgesen (referent) 
Afbud: Jens Ringsmose, Amelie Theussen, Lene Rimestad, Mazdak M. Louyeh 
Øvrige: Ajla Borozan (stedfortræder for Mazdak M. Louyeh) 
 
Dagsorden: 
 

1. Meddelelser fra institutlederen 
a. Ny økonomimodel på fakultetet 
b. Nyt tværfakultært Center for Grænseregionsforskning  
c. Status på lokale til studenterforeningerne 

2. Orientering og drøftelse af Statskundskab Deltid (åben uddannelse) 
3. Udbygning af talentprogrammet 
4. Orientering om fagpakker på kandidatuddannelsen i statskundskab  
5. Eventuelt 

 
 

Institutrådets næstformand, Christian Elmelund-Præstekær (CEL), forestod mødeledelsen på 
vegne af Jens Ringsmose grundet sygdom.  
 
Ad. 1. 
 
Ny økonomimodel på fakultetet 
CEL orienterede om, at der er kommet en ny økonomimodel på fakultetet såvel som på SDU. 
Fakultetets model er mest relevant for instituttet, idet den er bestemmende for, hvor mange 
penge, der tilkommer institutterne. Uddannelse er fortsat langt den største indtægtskilde for 
institutterne (ca. 80 procent), men betydningen af uddannelsesindtægter øges yderligere af, at en 
sænkning af fakultetets beskatning af taksameterindtægterne. Et nyt element i modellen er, at den 
del af instituttets indtægter, som ikke er styret af uddannelsesaktiviteter, nu fordeles på baggrund 
af aktivitet, herunder indhentning af eksterne midler og optjening af BFI-point. Samtidig bliver 
der sat en pulje af med strategiske midler til fordeling til særligt udvalgte projekter på fakultetet 
(inden for både undervisning, videndeling og forskning). Puljen åbnes i 2016, men vil først være 
fuldt udrullet fra 2017.  
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I SDU’s økonomimodel er der stort fokus på internationalisering, hvorfor der gives ekstra STÅ-
bonus per studerende, der tager på studieophold i udlandet, ligesom der er bonus for at tiltrække 
internationale studerende. Disse bonusser tildeles dog på fakultetsniveau. SDU’s økonomimodel 
er vedlagt referatet som bilag til orientering.  
 
Arjen van Dalen (AVD) spurgte, om fakultetet allerede har udvalgt de såkaldte excellente 
forskningsmiljøer, da han har bemærket på fakultetets hjemmeside, at udvalgte 
forskningsområder er blevet tildelt særlige midler. Der er dog med de udvalgte områder tale om 
miljøer, der under den forhenværende dekan, Jesper Strandskov, blev tildelt midler til forskning i 
international klasse (de såkaldte FIK-midler). Fakultetet har endnu ikke taget stilling til, hvilke 
miljøer der skal kategoriseres som excellente i forbindelse med den nye strategi. 
 
Opsummerende blev det nævnt, at incitamentsstrukturen i fakultetets nye økonomimodel klart 
peger på, at vi skal lave attraktive uddannelser, der kan til trække og fastholde studerende. Frafald 
og rekruttering bliver således meget vigtige prioriteter i fremtiden. Det er en lille fordel for 
instituttet, at flere penge kommer fra uddannelse pga. den lavere beskatning, idet vi har en stor 
uddannelsesportefølje. Dog vil også evnen til at få fingre i de strategiske midler fra fakultetet blive 
vigtig.  
 
CEL informerede kort om instituttets budget for 2016. Da de besparelser, som er blevet 
gennemført i efteråret 2015, endnu ikke vil være slået fuldt igennem, er der røde tal på 
bundlinjen i 2016, hvor vi kommer til at udnytte hele vores opsparing. Men fra 2017 skulle der 
være balance på budgettet.    
 
Kurt Klaudi Klausen (KKK) spurgte til, om der er lavet opgørelser over, hvordan økonomien har 
udviklet sig over tid på forskellige udgiftsposter, herunder fx fakultetets fællesudgifter på 
administration, der p.t. er meget store. Med de nuværende besparelser er der blevet skåret i 
kerneydelserne på institutterne, men det er relevant at stille spørgsmålet, om det er det bedste sted 
at skære i en ”virksomhed” som universitetet. Hertil bemærkede CEL, at mange af 
fællesudgifterne på fakultetet er koblet tæt sammen med netop kerneydelsen uddannelse (fx DIO 
med eksamen, skemaplanlægning osv.). Der var dog enighed omkring, at det er interessant at 
undersøge, hvordan disse fællesudgifter har udviklet sig, og om der er noget at hente der. Pointen 
gives videre til institutlederen, der kan tage den med videre til dekanatet og institutlederkredsen.  
 
CEL nævnte afslutningsvis i forhold til budget og økonomi, at der endnu ikke er nogen der ved, 
hvordan den politiske udmelding om besparelser på 2 % per år kommer til at påvirke SDU, men 
det er sikkert, at SDU bliver påvirket. Der vil således ske strategiske omprioriteringer fra og med 
2017, og det er meldt ud, at man ikke vil bruge grønthøstermetoden på SDU.  
 
Nyt tværfakultært Center for Grænseregionsforskning 
CEL orienterede om, at Institut for Grænseregionsforskning i Sønderborg i forbindelse med 
efterårets besparelser på fakultetet er blevet lukket, og medarbejderne er blevet overflyttet til andre 
institutter – herunder 14 til Institut for Statskundskab. Professor Steen Bo Frandsen er indtrådt i 
instituttets ledelsesgruppe som sektionsleder for forskningssektionen i grænseregionsforskning. 
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Det er ydermere planen at oprette et tværfakultært Center for Grænseregionsforskning i foråret 
2016 med en styregruppe bestående af Steen Bo Frandsen (som centerleder), Jens Ringsmose 
(som institutleder på Statskundskab) og Jesper Carlsen (som institutleder på Historie). Samtidig 
er det meget sandsynligt, at bachelor- og kandidatuddannelsen i europæiske studier, der udbydes i 
Sønderborg, kommer ind under Studienævn for Statskundskab.  
 
Hertil bemærkede KKK, at det er oplagt at undersøge synergieffekterne ved sammenlægningen, fx 
muligheden for at tilbyde de studerende i Sønderborg at følge fag i Odense samt bruge 
undervisere fra Sønderborg i Odense. Det er vigtigt, at medarbejderne i Odense og Sønderborg 
lærer hinanden at kende og får et indblik i forsknings- og undervisningsområder på tværs, så der 
kan tænkes i fremtidige samarbejder. CEL oplyste, at grænseregionssektionen kommer på besøg 
på instituttet i løbet af december, hvor de vil blive præsenteret, og han understregede, at der er 
klart fokus på synergien ved sammenlægningen, særligt i forhold til uddannelserne.  
 
Status på lokale til studenterforeningerne 
CEL orienterede om, at der fra 1. januar 2016 er fundet et lokale til instituttets 
studenterforeninger i kælderen, forhåbentlig med egen nøgle. Lokalet vil alene være til 
opbevaringsbrug, men der arbejdes hårdt på at skaffe et lokale på selve instituttet til møde- og 
arbejdsbrug først i det nye år. CEL har som studieleder også meldt ind til 
studiemiljøundersøgelsen, at de studerende savner institutnære arbejdspladser (fx specialepladser, 
lokaler til studenterforeninger osv.).  
 
Kristoffer Nordskov Pedersen (KNP) bemærkede, at studenterforeningerne er meget glade for 
endelig at få et lokale til opbevaring, men understregede samtidig, at der et stort behov for et 
lokale til mødeafholdelse og administrativt arbejde for studenterforeningerne, som der bruges 
rigtig mange timer på. 
 
Ad. 2. 
 
CEL orienterede om, at institutledelsen i den nuværende økonomiske situation med sværere 
adgang til eksterne midler og meget begrænsede muligheder for at udvide på dagsstudieområdet, 
har set på alternative måder at øge instituttets indtægter. Et sted, hvor det er muligt at udvide, er 
på efteruddannelsesområdet og deltidsuddannelserne, hvor dimensionering ikke er en 
begrænsende faktor. Desuden er incitamentet til at drive efteruddannelse blevet større af en 
sænket fakultetsskat på efteruddannelsesindtægter. Derfor arbejdes der nu på at etablere en 
deltidsuddannelse i statskundskab, delvist inspireret af jura på deltid. 
 
KKK spurgte til, hvem der kommer til at være ankerpersoner i en sådan stor satsning. Hertil 
svarede CEL, at idéen indtil videre er præsenteret i ledelsesgruppen, der er positivt indstillet, men 
at man først nu skal til at omsætte idéen til et mere konkret projekt. Der kommer til at ligge et 
stort arbejde i den faglige såvel som praktiske udvikling, og derfor overvejes det at søge fakultetet 
om strategiske midler til satsningen. 
 
KKK understregede, at det er en utrolig vigtig strategisk beslutning, og den skal tænkes helt til 
ende, inden projektet rulles ud. Hvis instituttet skal kunne profilere sig på det, må vi ikke slække 
på kvaliteten, da det vil kunne kompromittere os. Man bør samtidig i forbindelse med sådan en 
ny satsning overveje at tænke ud over egne institutrammer. CEL var enig i, at der er tale om en 
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meget stor beslutning, og han orienterede om, at projektet ikke skydes endeligt i gang, før der er 
lavet en undersøgelse af, om der overhovedet er efterspørgsel på en sådan uddannelse. Det er 
således planen at kontakte bl.a. rektorer på gymnasierne, professionsbachelorer, folkeskolelærere 
osv. for at undersøge, om der er interesse for uddannelsen. Tanken er, at statskundskab på deltid 
både skal udbydes som en hel uddannelse og som enkeltfag. En ekstra gevinst ved evt. at skulle 
udvikle nye undervisningsformater til en deltidsuddannelse er, at udviklingstiltag også kan smitte 
af på instituttets øvrige uddannelser. En stor del af projektet er udviklingstid, som vi normalt ikke 
har, men som forhåbentlig i denne sammenhæng kan tjene et bredere formål.  
 
Ad. 3. 
 
CEL orienterede om, at studieledelsen lige nu arbejder på at udvide instituttets talentprogram for 
kandidatstuderende med flere eksterne samarbejdspartnere og dermed studiejobs uden for SDU. 
Samtidig bliver de nye cand.mag. studerende på journalistik også en del af programmet fra 2016. 
 
AVD nævnte, at der i forhold til de journaliststuderende kan være et dilemma, da det lige nu er 
svært at finde praktikpladser til alle. Det skal derfor sikres, at vi ikke kommer til at konkurrere 
med praktikpladserne. Ifølge CEL er der opmærksomhed på den problematik, da studieleder på 
journalistik, Morten Skovsgaard også er med i arbejdsgruppen.  
 
KNP spurgte, om man har overvejet at udvide programmet til også at omfatte 
bachelorstuderende. På journalistik er der mange bachelorstuderende, som bor i København, og 
måske kan talentprogrammet og studiejobbet, der følger med, få nogle studerende til at flytte til 
Odense. Hertil svarede CEL, at det p.t. ikke er planen at udvide med bacheloruddannelserne, 
men at det er værd at være opmærksom på det, da udfordringen med mange pendlere også 
eksisterer på statskundskab. Cecilie Malig Andersen tilføjede, at der også ligger en udfordring i, at 
mange studerende allerede får et studiejob, mens de læser på bacheloruddannelsen. Derfor bliver 
de med talentprogrammet på kandidatdelen stillet over for dilemmaet om at beholde deres 
nuværende faste studenterjob eller sige det op til fordel for en tidsbegrænset stilling i forbindelse 
med talentprogrammet. Hertil bemærkede Berit Kaja Børgesen, at en evt. mulighed for at skrive 
specialeprojekt hos arbejdsgiveren i forbindelse med talentprogrammet kunne være en form for 
forlængelsesmulighed. 
 
CEL orienterede om, at der i forbindelse med SDU’s 2020-strategi er fokus på talentprogrammer 
for studerende, og derfor forventes det også, at instituttet på sigt i højere grad vil begynde at læne 
sig op ad, hvordan SDU tænker talentprogrammer. Det vil selvsagt få betydning for 
udformningen af instituttets talentprogrammer i fremtiden. 
 
Ad. 4. 
 
Den måde instituttet tidligere har kørt kandidatuddannelsen i statskundskab på, har givet nogle 
udfordringer, fx i forhold til kravet om dokumentation af progression på uddannelsen, krav om 
bestemte typer af fag og afprøvningsformer samt fremdriftsreformen. CEL kunne orientere om, at 
tanken med den nye fagpakkemodel er at imødekomme nogle af disse udfordringer bl.a. ved, at 
de studerende kan specialisere sig inden for et bestemt område, at der opnås synergi mellem 
fagene, at der lægges an til specialet på 4. semester, og ved at de studerende automatisk får den 
kombination af fag og afprøvningsformer, der stilles krav om. Desuden kan det blive skrevet på 



 Side 5 

eksamensbeviset, hvis de har gennemført en hel fagpakke. Fagpakkemodellen er blevet diskuteret i 
studienævnet, i ledelsesgruppen og i aftagerpanelet. I studienævnet er det besluttet at gøre 
fagpakkerne valgfrie, for at fastholde en høj grad af fleksibilitet for de studerende samtidig med, at 
man høster de fleste af fordelene ved pakkemodellen.  
 
Fagpakkeudbuddet skydes i gang fra efteråret 2016, men den bliver først fuldt indfaset med fem 
pakker fra efteråret 2017. I forårssemestrene vil der ikke være pakker, og der vil stadig være muligt 
at tage fra uden for pakkerne, fx fra journalistik, MOISL og Welfare, som bliver 
forhåndsgodkendt af studienævnet. 
 
Ad. 5.  
 
KNP orienterede om, at de studerende på statskundskab, journalistik og medievidenskab gerne vil 
arrangere en fodboldkamp på tværs af uddannelserne, hvor underviserne også inviteres med. Det 
kan forhåbentlig skabe præcedens for flere fælles aktiviteter, fx fodboldkampe på tværs af 
uddannelser med efterfølgende fest. AGORA-arrangementerne vil fortsat være det faglige 
fællesarrangement, men dette kunne blive den mere sociale pendant. KNP ønskede at vide, om 
det er muligt at søge penge til formålet hos instituttet. Dette svarede CEL bekræftende på, og 
studenterforeningerne opfordredes til at søge direkte hos institutlederen.  
 
BKB orienterede om, at der inden jul vil blive fastlagt mødedatoer for de fire institutrådsmøder i 
2016. Der holdes som udgangspunkt fast i det undervisningsfrie tidsrum om tirsdagen.  
 
 
 
 


