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Referat af institutrådsmøde ved Institut for Statskundskab den 2. december 
2014 kl. 12.30-14.00 
 
Til stede: Jens Ringsmose, Ann Skovly, Tina Guldbrandt Jakobsen, Christian Elmelund-
Præstekær, Søren Hviid Pedersen, Poul Erik Mouritzen, Lene Rimestad, Karina Højgaard Jensen, 
Berit Kaja Børgesen (referent) 
Øvrige: Cecilie Malig Andersen (som kommende studenterrepræsentant) 
Afbud: Arjen van Dalen, Jon Lund Elbek, Anders Møller-Nielsen, Adam Romeo Giuricin Engel, 
Carl Sebastian Abrahamsen   
 
Dagsorden: 
 

1. Meddelelser fra institutlederen 
a. Status på økonomien 
b. Status på den nye organisering 
c. Status på cand.mag. i journalistik 

2. Velkommen til nye studenterrepræsentanter 
3. Præsentation af talentprogram 
4. Orientering om beredskabsplan 
5. Drøftelse af den kommende strategiproces 
6. Drøftelse af normsystemprocessen 
7. Eventuelt 

 
Ad. 1. 
 
Status på økonomien  
Instituttet går ud af 2014 med et underskud på ca. 1 mio. kr. Næste års underskud vil også blive 
betydeligt. Jens Ringsmose (JRI) mødes i den kommende uge med dekanen om næste års budget-
ramme. Budgetterne decentraliseres, således at institutterne selv kan ansætte, så længe budgettet 
overholdes, og fakultetet indfører desuden en ny performancebaseret budgetmodel fra januar 
2015. Instituttet står godt i den sammenhæng, da vi er det institut på fakultetet, der har scoret 
flest BFI-point på baggrund af 2013-publieringen.  
 
Poul Erik Mouritzen (PEM) udtrykte bekymring for, at performance-målene på undervisning kan 
være stærkt afhængige af uddannelsernes opbygning og studieordningerne. Hertil bemærkede JRI, 
at den præcise fordelingsmodel endnu ikke er kendt, og det derfor er usikkert, hvilke konsekven-
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ser den vil have. I forhold til STÅ er det under alle omstændigheder gennemførelseskvotient og 
ikke indholdet i undervisningen og studieordningerne, der spiller en rolle. 
 
Status på den nye organisering 
I efteråret begyndte implementeringen af en ny institutstruktur. Gruppelederne mødes nu med 
institutlederen ca. to gange om måneden, hvor vigtige forhold for instituttet drøftes. Implemente-
ringen har været vellykket, og der har indtil nu kun været positive tilbagemeldinger fra de fem nye 
grupper.  
 
Status på cand.mag. i journalistik 
Der har været stor interesse for den nye kandidatuddannelse, cand. mag. i journalistik, der erstat-
ter cand. public. B. Ved informationsmødet i november deltog omkring 250 interesserede fra hele 
landet, og det er folk med meget forskellige baggrunde (bachelorstuderende, kandidatstuderende, 
professionsbachelorer m.fl.). Det er netop besluttet, at der kan optages 50 studerende ved studie-
start i september 2015 i stedet for de tidligere udmeldte 30. Der bliver dog fortsat stor rift om 
pladserne, og de potentielle ansøgere har derfor været særligt interesserede i at høre om optagelses-
forløbet. Der arbejdes lige nu på højtryk med at få optagelsesforløb og praktikordning på plads.  
 
Ad. 2. 
Cecilie Malig Andersen (CMA), der er statskundskabsstuderende og formand for studenterfor-
eningen SIO, er blevet valgt som ny studenterrepræsentant i Institutrådet for en toårig periode fra 
1. januar 2015. Hun var inviteret med til mødet for at introducere sig selv, fordi der fra institut-
sekretariatets side var sket en misforståelse omkring udløbet af valgperioden. Karina Højgaard 
Jensen (KHJ) deltog pga. misforståelsen som den eneste nuværende studenterrepræsentant. 
 
På mødet blev det oplyst, at CMA har indstillet MOISL-studerende Mazdak M. Louyeh (MML) 
til studenterrepræsentant gennem rektoral udpegelse for at sikre, at særligt de internationale stu-
derende også er repræsenteret i Rådet. Efter mødet er den rektorale udpegelse blevet gennemført, 
og MML er således også studenterrepræsentant i Institutrådet for en toårig periode fra 1. januar 
2015.    
 
Ad. 3. 
JRI præsenterede Institut for Statskundskab og Center for Journalistiks nye talentprogram, der 
bl.a. er sat i værk for at holde vores studerende i Odense. Instituttet og centeret tilbyder således i 
samarbejde med Analysekontoret i Odense Kommunes Borgmesterforvaltning og Fyens Stiftsti-
dende 10-15 særligt attraktive studenterstillinger som led i programmet, der er målrettet de stude-
rende, som er ved at færdiggøre deres bacheloruddannelse, og som fortsætter på kandidaten i en-
ten statskundskab eller journalistik ved SDU, eller som er førsteårs kandidatstuderende på en af 
de to uddannelser.  
 
Både statskundskabsstuderende og journaliststuderende kan søge om at blive en del af program-
met, og det er et krav, at man er indskrevet på en af de to kandidatuddannelser på SDU, mens 
man deltager. For at komme i betragtning skal man være blandt de bedste studerende på ens år-
gang og blandt ansøgerne. Her vil karaktergennemsnit spille en central rolle, men alle studerende 
opfordres til at søge, da andre kvalifikationer (herunder gode karakterer i særlige fag) også kan 
være væsentlige faktorer.  
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Studerende, der får en plads, får, udover et attraktivt studiejob, en særlig ”talentprogram-
udtalelse” til at vedlægge eksamensbeviset samt muligheden for sparring med øvrige programdel-
tagere og arbejdsgiverne i et tilrettelagt forløb.  
 
Ansøgningsfristen er 1. marts 2015, så ansøgerne får svar inden 1. april, hvor der er frist for an-
søgning til kandidatuddannelserne i Danmark. De fleste stillinger er med ansættelsesstart i sep-
tember 2015 og af ca. 1 års varighed. 
 
Studenterrepræsentanterne opfordredes til at sprede ordet om programmet til alle deres medstu-
derende.  
 
Ad. 4. 
Tina Guldbrandt Jakobsen (TJA) orienterede om den beredskabsplan, der er iværksat på hele 
SDU og de enkelte institutter. Den betyder bl.a., at der afholdes evakueringsøvelse onsdag den 
10. december 2014 for instituttets bygning. Øvelsen varer ca. 15 minutter, og der bliver udpeget 
en evakueringsleder og en samlepladsleder. Da der er tale om en varslet øvelse, er det (af forsik-
ringsmæssige hensyn) tilladt at medbringe eventuelle værdigenstande til samlepladsen. Det anbe-
fales dog ikke ved akutte hændelser.  
 
I forbindelse med beredskabsplanen, oprettes desuden en hjemmeside, hvoraf det fremgår, hvad 
man gør ved evakuering, hvor der er hjertestartere osv. 
 
TJA har efter mødets afholdelse rundsendt mail til alle instituttets medarbejdere med praktikalite-
ter omkring den specifikke evakueringsøvelse.  
 
Ad. 5. 
JRI oplyste, at der i indeværende uge har været høring om de evalueringskriterier, der skal bruges 
i selvevalueringen i forbindelse med fakultetets strategiproces. Evalueringsskemaerne bliver sendt 
til gruppelederne inden ugens udgang. Evalueringerne skal returneres i januar, og efter gennem-
læsning bliver alle gruppeledere indkaldt til en halv times mundtlig ”eksamen” ved institutleder-
kredsen og akademisk råd. Efter denne runde har man et samlet billede af de enkelte miljøer, og 
der vil blive sat en prioriteringsøvelse i gang fra fakultetets side. Der kommer sandsynligvis en 
udmelding om prioriteringer ultimo april/primo maj 2015. Alle institutter bliver ramt, da det 
ellers ikke er muligt at spare 30 mio. kroner, men vi skal ikke gå i panik, da instituttet står godt i 
forhold til de andre institutter.  
 
KHJ spurgte, om prioriteringen vil betyde både nedlæggelse af uddannelser og institutter, eller 
om uddannelser bliver flyttet ind under andre institutter, samt om det hænger sammen med di-
mensioneringen? Hertil svarede JRI, at begge dele kan være tilfældet i fakultets strategiproces, da 
alt er i spil. Dimensioneringen er en særskilt proces, og det politiske niveau har endnu ikke lagt 
sig fast på en endelig dimensioneringsmodel. 
 
Christian Elmelund-Præstekær (CEL) spurgte, hvordan gruppe-/miljøniveauet spiller ind i strate-
giprocessen? Der har indtil videre været meget fokus på institut- og uddannelsesniveauet, og det 
er svært at gennemskue, hvad der vil ske på gruppeniveau. Hertil svarede JRI, at man under ingen 
omstændigheder vil bruge ”grønthøstermetoden”, når der skal prioriteres, og derfor kan gruppe-
/miljøniveauet komme i spil, hvis der ikke performes.  
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CEL ønskede desuden at vide, hvordan fakultetets proces spiller sammen med SDU’s nye strategi? 
JRI mente, at SDU’s strategi er så bred, at det er nemt at få alle andre strategiprocesser til at passe 
ind. Rektor Henrik Dam vil dog have særligt fokus på internationalisering og talentudvikling.  
 
CEL spurgte med henvisning til dagsordenens punkt 1, hvad der kan forventes af instituttets be-
slutninger efter decentraliseringen af økonomien 1.janaur 2015. For det har ikke hidtil virket til, 
at der har været en klar strategi fra fakultetets side om, hvornår hvilke stillinger bliver slået op. JRI 
ønskede ikke at melde noget ud, så længe rammen fra fakultetet ikke er kendt.  
 
JRI bemærkede slutteligt, at han har meldt ud til fakultetet, at han mener, det er en langsommelig 
strategiproces, når alle ved, at der skal spares 30 mio. kr. Med det i baghovedet er det vigtigt at nå 
i mål så hurtigt som muligt for at minimere usikkerheden blandt medarbejderne. Men det er sam-
tidig forståeligt, at man har brug for tid til at gøre det ordentligt. 
 
Ad. 6. 
JRI orienterede om, at institutledelsen har igangsat en proces med revidering af instituttets norm-
system, der hidtil har resulteret i meget store overskud på normbalancerne, hvilket skal undgås i 
fremtiden. Ledelsesgruppen har i den forbindelse helt ekstraordinært besluttet at tilbagekøbe store 
overskud som engangsvederlag for at reducere det samlede institutoverskud. Samtidig kører en 
revideringsproces, hvor forslag til ændringer af normer har været i høring blandt medarbejderne. 
Der er kommet rigtig gode høringssvar og forslag ind om, hvor instituttet bør og ikke bør skære. 
JRI takkede for de gode input, men understregede samtidig, at det er nødvendigt at skære ca. 
2000 timer pr. semester, for at der ikke igen ophobes store overskud. 
 
CEL bemærkede, at de meget store overskud også må have hængt sammen med de store frikøb, 
og at disse må have varieret i omfang fra semester til semester, idet de afhænger af eksterne fonde. 
Hertil svarede JRI, at der har været store fluktuationer på frikøbet ligesom på øvrige normaktivi-
teter. Men ændringen af frikøbsprincippet fra specifikt til proportionalt frikøb er helt oplagt og 
rimeligt, da instituttet nærmest har været det eneste, der har kørt med specifikt frikøb.  
 
CEL ønskede desuden at vide, hvornår skæringspunktet er for tilbagekøb af overskud. JRI svare-
de, at tilbagekøbet vil gælde for balancerne opgjort t.o.m. forårssemestret 2014. Det reviderede 
normkatalog træder i kraft 1. februar 2015. 
 
Ad. 7. 
 
Forslag til datoer for første institutrådsmøde i 2015 
Følgende forslag til første mødedato i 2015 blev præsenteret:  

- Torsdag den 26/2 kl. 12.15-13.30 
- Torsdag den 19/3 kl. 12.15-13.30 
- Onsdag den 25/3 kl. 12.15-13.30 

 
Institutrådsmedlemmerne bedes melde tilbage til Berit Kaja Børgesen, hvis en eller flere af dato-
erne ikke fungerer. Herefter bliver der sendt mødeindkaldelse ud. På årets første møde lægger 
Rådet sig fast på mødedatoer for resten af 2015. 
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Køkkenhaven 
PEM orienterede om, at køkkenhaven står fint, men der skal høstes inden frostvejret. Institut-
rådsmedlemmerne har førsteret på at høste afgrøderne. Der kommer en runde i foråret, hvor der 
skal klippes ned, men der ligger ikke længere et stort arbejde i haven.  
 
Fagevalueringer 
KHJ ønskede at vide, hvad status er på fagevalueringerne. De studerende har tidligere fået at vide, 
at evalueringen gik over til elektronisk format i foråret 2014, men nogle studerende har oplevet, 
at der ikke er blevet evalueret elektronisk, hvis overhovedet. Hertil kunne CEL som formand for 
studienævnet fortælle, at det er studienævnene, der selv beslutter, om den elektroniske evaluering 
skal bruges. I nogle fag har der været så få svar på evalueringsskemaerne, at studienævnet har vur-
deret, at det ikke giver mening med denne evalueringsform. Han understregede dog, at studie-
nævnet har besluttet, at underviserne skal evaluere med de studerende i alle fag, men det kan altså 
også foregå mundtligt. Studienævnet afventer lige nu, at prodekanen finder en bedre model end 
kun onlinemodellen, da den ikke giver mening på små hold. KHJ bemærkede, at en mundtlig 
evaluering ikke er retvisende, da der kan være tilbageholdenhed med at kritisere undervisningen, 
når det ikke sker anonymt. 
 
Lene Rimestad (LRI) tilføjede, at det på journalistuddannelserne er besluttet, at alle undervisere 
skal bruge det elektroniske skema, og at de skal sætte tid af til det i undervisningen for at sikre en 
høj svarprocent. Personligt mente LRI, at der altid bør være en midtvejsevaluering, da undervise-
ren så har mulighed for at rette op på eventuelle kritikpunkter inden semesterafslutningen. 
 
JRI opfordrede stærkt studenterrepræsentanterne til at bringe sagen op i de respektive studienævn, 
da det er det rigtige forum for en sådan diskussion.    


