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Ad 1 

Velkommen til de nye medlemmer: Sune Welling Hansen, Michael Baggesen Klitgaard, 

Vincent Keating, Kim Andersen (suppleant), Ida Bech Karlson, Pernille Seier Hansen. 

Tak til Anders Møller Nielsen, Arjen van Dalen, Kristoffer Nordskov Pedersen, Cecilie 

Maling Andersen og Mazdak Mohammadi Louyeh der alle træder ud, dog forbliver Ar-

jen van Dalen suppleant for VIP-gruppen. 

Rådet mangler to studenterrepræsentanter for at være fuldtallig. Ida Bech Karlson vil 

indstille to, samt suppleanter der herefter vil indstilles til Dekanen. 

 

 



 

 Side 2 

Ad 2 

IfS har en del stillingsopslag pt, heraf er det ene et DIAS-opslag i politisk psykologi. 

Vi har to nye medarbejdere der starter efter nytår. Jan Lemnitzer starter d. 2. januar og 

skal lede det strategiske initiativ ”synergi mellem relevans og kvalitet”. Pål Røren stater 

til februar, han har fået et ph.d.-stipendiat på det åbne opslag med titlen ”Practicing 

European Diplomacy: The International standing and Status of the EU diplomatic Ser-

vice”. 

 

Vi påbegynder en ny runde af strategiske indsatser lige inden jul, disse skal sende til 

fakultetet i begyndelsen af februar. Fakultetet har en pulje penge dedikeret til dette 

formål, vi kan søge bevillinger fra. Generelt gælder det for bevillingerne, at de gives til 

projekter, der ikke kan finansieres på anden vis. En strategisk indsats er dog ikke nød-

vendigvis koblet til en udgift, men kan også blot være et fokus område, hvor fakultetet 

vil være behjælpelig med sparring. Vi vil denne gang sende færre og kun større indsat-

ser ind. Eksempler på indsatser fra sidste runde er: statskundskab deltid, kommunikati-

on af uddannelser i Sønderjylland og indsatsen på CWS der involvere koblingen mel-

lem kvalitet og outreach i forskningen. De indsatser, som vi ender med at søge om 

midler til, vil formentlig blive bedømt på fire overordnede kriterier: realiserbarhed, stra-

tegisk alignment, tværgående samt potentiale. 

 

Ligestillingsstrategien har været forbi alle sektioner og disse tilbagemeldinger diskute-

res på Ledelsesgruppemødet d. 7. dec. hvor vi skal træffe beslutning om den videre 

færd samt samspillet med instituttets overordnede strategi. 

 

Vores policy på meritering skal opdateres og der skal formuleres en politik for rekrutte-

ring. Disse vil blive diskuteret på fakultets niveau, så der sikres en hvis ensartethed på 

tværs af fakultetet. I sidste ende skal Akademisk Råd godkende begge politikker. 

 

Tre sektionsledere (Christilla Roerder-Rynning, Sten Ryning samt Peter Bro) har orlov i 

foråret. Ledelsesgruppen diskuterer på et møde før jul, hvordan fravær håndteres i de 

enkelte sektioner. 

 

Til valget i november blev Sten Rynning valgt til akademisk råd og Amelie Theussen til 

Ph.d.-udvalget. Herudover blev der valgt to studerende fra Statskundskab, to studeren-

de fra Journalistik og en fra Sociologi til at side i det nye studienævn der dækker Stats-

kundskab, samfundsfag, MOISL, Welfare, European Studies, cand mag, cand public 

samt sociologi uddannelsen. 

 

Vi har sendt mange ansøgninger ud til bevillinger, indtil nu har Asbjørn Sonne Nør-

gaard fået en bevilling på 1.004.326 kr. fra Carlsberg Fonden til bogprojektet ”Person-

ligheder i politik- gør de en forskel? MF’ernes personlighedstræk og betydningen af 

deres adfærd”.  Tobias Haimin Wung-Sung har fået en bevilling fra Sønderjyllands 

forsknings fond på 1.105.000 kr. til et toårigt post doc projekt ”From fifth colum to poster 

child?: Danish perceptions of the Germanminded monority in South Jutland”. Foruden 



 

 Side 3 

dette projekt har Sønderjyllands forskningsfond også bevilliget penge til to mindre pro-

jekter.  

   

Ad 3 

Den nye studienævnsstruktur træder i kræft d. 1. jan og skal dække ti uddannelser. De 

valgte studenterrepræsentanter er: Kenneth Skovly Larsen (Statskundskab), Mads Emil 

Svold (Statskundskab) Sarah Scheer Pedersen (Journalistik) Christina Yoon Petersen 

(Journalistik) og Lise Refstrup Østerbye Anderson (Sociologi). De valgte akademiske 

medarbejdere er: Morten Kallestrup (SUL), Michael Seeberg (Statskundskab), Jaume 

Castan Pinos (European Studies), Morten Skovsgaard Hansen (Journalistik), Gunnar 

Lind Haase Svendsen (Sociologi). Suppleanter er Olivier Schmitt (MOISL) og Romana 

Careja (Welfare) og de vil deltage i studienævnsmøder som observatører.   

Det nye studienævn mødes første gang d.15. dec. 

Der arbejdes hårdt på at få den administrative struktur på plads der skal understøtte 

arbejdet i studienævnet. Denne forventes klar til marts, indtil da kører man med en 

midlertidig løsning, så al normal studiedrift kan fortsætte efter nytår. 

 

Der er blevet udarbejdet en ny ramme for bacheloruddannelsen i European Studies, og 

den nye studieordning forventes klar i januar, hvorefter den kan vedtages af det nye 

studienævn.  

 

Som en del af fakultets strategi skal der ske en prioritering af fakultets uddannelsespor-

tefølje. Denne ligger meget på linje med det regeringen har udmeldt. Dette betyder, at 

uddannelser i højere grad vil blive vurderet og belønnet ud fra, hvorvidt de studerende 

kommer i arbejde efter uddannelsen. Hvordan det evt. vil påvirke os, vides endnu ikke. 

 

Der har været en del kritik fra studerende vedrørende eksamensbeviser. Dette vil der 

nu blive rette op på og der vil ske en ensretning.   

 

Ad 4 

Økonomien for 2016 ser ud til at følge den reviderede plan. Vi forventer et underskud 

på ca. 5,5 mio. kr. hvilket er betydeligt mindre end først budgetteret.  

I 2017 får vi flere penge end først kalkuleret, hvilket skyldes at vi har fået langt flere 

studerende igennem i E2015 og F2016. CEL forventer derfor at budgettet i 2017 går i 

nul.  

Kurt Klaudi Klausen (KKK): Vi har rent faktisk fået så mange studerende igennem at vi 

ikke får den fulde betaling for gennemførelsen, da der simpelthen ikke har været bud-

getteret med det fra ministeriets side. 

 

CEL rådførte sig i rådet om bevillinger til aktiviteter organiseret af studenterorganisatio-

ner. SIO og KAJO modtager et årligt beløb fra instituttet til at understøtte studiemiljøs-

aktiviteter. Det har dog vist sig at SIO kun bevillinger økonomisk støtte til arrangemen-

ter, der er åbne for alle studerende på IfS. På baggrund af denne politik har CEL mod-

taget en ansøgning fra SISLO, der organiserede en event, der kun var åben for MOISL 
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og Welfare. CEL ser gerne at sådanne ansøgninger bliver håndteret af studenterorga-

nisationerne, men ville gerne have rådets input. 

Kristoffer Nordskov Petersen (KNP): Enig i at disse ansøgninger fint kan ligge hos de 

studerende, man kunne evt. øge bevillingen til SIO med et krav om at man også kan 

bevillige penge til arrangementer, der ikke er for alle studerende. 

Kim Andersen: Man kan i bevillingen til SIO målrette penge til forskellige typer af arran-

gementer.  

CEL vil opfordre SIO til, at tildele bevillinger til aktiviteter der ikke kun er åbne for alle 

studerende, samt overveje hvorvidt denne ændring af tildelingspolitik skal akkompag-

neres med yderligere bevillinger fra instituttet.   

 

Ad 5  

CEL: Den nye studienævnsstruktur gør, at det bliver svære at sikre faglig udvikling af 

uddannelserne central i studienævnet. Vi ønsker derfor at skabe en underbyggende 

struktur, som kan sikre og yderligere styrke den fortsatte faglige og pædagogisk udvik-

ling. MK og CEL foreslår, at dette gøres gennem oprettelsen af uddannelsesudvalg. 

Både IL og SUL og/eller Studienævn kan tage initiativ til at nedsætte sådanne uddan-

nelsesudvalg. Uddannelsesudvalgene vil ikke blive understøttet økonomisk af fakulte-

tet, men for MK og CEL er det vigtigt at disse udvalg kommer til at fungere, hvorfor der 

er villighed til at bevillige ressourcer til udvalgene.  

MK: Vi har allerede gjort os nogle tanker udvalgenes indhold og opgaver. Det nye stu-

dienævn vil ikke være i stand til at dække fagudviklingen, denne skal i stedet ligge i 

uddannelsesudvalgene, der har den fordel, at de er tættere på den konkrete uddannel-

se. Merit, dispensationer samt vedtagelser vil ikke kunne delegeres til udvalgene. Pro-

jekter som vil kunne ligge i udvalgene er eksempelvis nye studieordninger, således er 

den nye studieordning på European Studies udarbejdet lokalt. 

KKK: ved flygtningen af en sådan kompetence er det vigtigt, at de der sidder i udvalget 

har et ejerskab til studiet, kender uddannelsen intimt og tager ansvar for uddannelsens 

videre udvikling. 

CEL: Enig. Det er i uddannelsesudvalgene man får lov til at lave ”det sjove”: uddannel-

sesudvikling og overordnede studiepolitiske diskussioner. 

Arjen van Dalen (AD): Hvem skal være medlem af disse udvalg? 

CEL: Det vil i høj grad være den uddannelsesansvarlige (de udgør Studienævnet inkl. 

suppleanter), der vil forme de enkelte udvalg og nogen steder, f.eks. MOISL og Euro-

pean Studies vil man nok favne hele forskergruppen i udvalget, mens man andre steder 

f.eks. journalistik vil vælge nogen ud. For udvalget til statskundskabsuddannelsen er 

det dog besluttet at alle sektioner skal have en repræsentant i udvalget.  

SIO har længe efterspurgt en mere aktiv rolle for årgangsrepræsentanterne, denne 

kunne komme i uddannelsesudvalgene. Man kunne gøre noget lignede for de øvrige 

uddannelser. 

KNP: Man kunne meget vel applicere dette på journalistuddannelsen også, således 

man fik en repræsentant fra 1., 3. og 7. -semester samt cand. mag. 

CEL: Enig. Der er vigtigt med både studenter- og VIP-repræsentanter, eftersom det 

giver udvalgene den nødvendige legitimitet. Det er samtidig vigtigt, at udvalgene ikke 
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bliver for store, jeg forestiller mig en 5-6 repræsentanter i hver kategori (VIP, studeren-

de).  

 

Ad 6 

Dagsordenspunkter i 2017 

- KNP fremsatte et forslag om at fokuserer på studenterdemokrati 

o Baggrunden for forslaget er at, deltagelsen blandt de studerende til de 

kollegiale organer på SDU og Instituttet er kritisabel lav. Kun 10-15 

pct. afgiver en stemme og konkret mangler institutrådet 2 studenterre-

præsentanter for at være fuldt besat.   

o Præsenter de kollegiale organer allerede i studiestart, så de studeren-

de er opmærksomme på dem 

o CEL: God idé at introducere de kollegiale organer ved studiestart.  

- Studiemiljø 

o Hvordan kan instituttet støtte op om et velfungerende studiemiljø? 

- Revision af Code of Conduct og tænke de studerende ind 

o Den er nogle år gammel, værd at puste nyt liv i den. Så der er ejer-

skab til politikken. 

o KNP: Understregede også behovet for at adfærden mellem studeren-

de og underviserer bliver adresseret.  

o Ann Skovly (AS): Vi har talt om det på sekretariatet flere gange: Det er 

vigtigt at vise respekt for det miljø vi alle færdes i.  

 

Ad 7 

Mødedatoer i 2017 

- 7. marts 

- 2. maj 

- 3. oktober 

- 5. december 

 

 


