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Dagsorden: 

1. Meddelelser fra institutlederen 

2. Valg af næstformand  

3. Økonomi 

4. Studiemiljø 

- Hvordan kan instituttet støtte op om et velfungerende studiemiljø? 

 

5. Eventuelt  

 

 

Ad 1 

De nye studenterrepræsentanter er Jacob Heiselberg Mouritsen og Riccardo Saracino. 

De bliver officielt medlemmer af institutrådet fra d. 8. marts 2017.  

 

Der dannes en ny administrativ struktur til understøttelsen af studienævn og studiele-

delse. Der vil dannes to teams, hvor det ene vil stå for sagsbehandling, mens det andet 

vil understøtte studieledelsen i forhold til evalueringer, aftagerpanel, optag, understøt-

telse af uddannelsesudvalgene m.m. De studie relevante opgaver, der i dag ligger på 

instituttet, vil overføres til det team der understøtter studieledelsen. Teamlederne for 

disse teams vil foruden at indgå i et samspil med studielederen også arbejde på tværs 

af uddannelserne på fakultetet. Det er endnu ikke besluttet, hvem der fra kommunikati-

on og uddannelse der skal indgå i de enkelte teams, men det forventes at være på 

plads i løbet af en månedstid. 



 

2 

 

 

Morten Kallestrup og de andre SUL’er skal lave en grundig evaluering af uddannelses-

porteføljen på fakultetet. Instituttet er givetvis mest udfordret på, om der er økonomi i 

alle vores uddannelser, vi kan således blive udfordret på kandidaten i statskundskab, 

Comparativ Public Policy and Welfare Studies  og cand.public. 

 

Medlemmer af de seks uddannelses udvalg er: 

Europæiske Studier 

VIP Studerende 

Jaume Castan Pinos Giulia Giannini 

Katarzyna Stoklosa Adrienn Bösz 

Tobias Wung Sung Victor Lindegaard Jacobsen 

 

Statskundskab 

VIP Studerende 

Michael Seeberg Frederikke Grand 

Peter Starke Mads Emil Svold 

Vincent Keating Nadine Hollman 

Poul Aaes Nielsen Shakiel Raja 

 Mirella Nina Husic 

 Anders Stenner 

 Thomas Boisen Westh 

Samfundsfag 

Johannes Michelsen Rikke Nonbo Holck  

Micheal Seeberg Martin Green Pedersen 

 Laura Lind Albertsen 

Møder i Uddannelsesudvalget for Samfundsfag og Uddannelsesudvalget for Stats-

kundskab afvikles som udgangspunkt sammen. Særskilte emner for Uddannelsesud-

valget for Samfundsfag drøftes i kanten af det ’store’ møde.  

 

Journalistik 

VIP Studerende 

Morten Skovsgaard Christina Yoon Petersen 

Niels Møller Mikkelsen Sara Scheer Pedersen 

Peter Bro Lotte Bach Andersen 

 

Welfare 

VIP Studerende 

Romana Careja Marta Neves 

Melike Wulfgram Riccardo Saracino 

Paul Marx  

Peter Starke  

Peiter Vanhuysse  
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MOISL 

VIP Studerende 

Chiara de Franco Kitty Spengler 

Bugge Thorbjørn Daniel Franka Kneepkens 

 

Der afholdes et alumnearrangement for cand.scient.pol.’er fra SDU der arbejder i regi-

on Syddanmark d. 29. marts, kandidatstuderende i statskundskab er velkomne til at 

deltage. 

 

Der er lavet en ny organisering i CWS. CWS vil forblive en åben platform hvor alle inte-

resseret kan byde ind, men en kernegruppe vil sikre, at CWS opnår de opsatte strate-

giske mål for CWS. 

 

Instituttet har sendt fem ansøgninger til strategiske indsatser (SI) 2017, på hele fakulte-

tet er der tilsammen sendt 17 ind. Baggrunder er, at fakultetet årligt stiller en pulje på 

15-20 mil. til rådighed for forskellige SI, der kan styrke institutterne og fakultetet.  De 

indsendte SI’er er generelt større end sidste år, og der er mere fokus på skallering, dvs. 

hvorvidt indsatsen har bredere anvendelsesmulighed.  

De fem udspil fra IfS spiller ind på enkelte eller alle områder af den overordnede strate-

gis fokusområder; uddannelse, forskning og outreach og er:  

 

 

De fem SI’er er sendt ind fra ledelsesgruppen i fællesskab og de tre øverste er udar-

bejdet af ledelsesgruppen i fællesskab. 

Det fjerde projekt er forankret i forvaltningssektionen og er en hjælp til at få igangsat et 

projekt i samarbejde med UCL og Esbjerg kommune. 

Den femte SI er en udbygning af et eksisterende laboratorium, herunder at købe udstyr 

til at lave effektmålinger bl.a. måle plus, transpiration m.m. 

 

Kommentarer og spørgsmål til de fem SI: 

MBK spurgte ind til, hvorvidt en professor MSO skulle stå for at oprette en ny forsk-

ningsplatform på IfS, eller om stillingen ville være af en mere symbolsk karakter?  
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CEP kommenterede, at det er en væsentlig overvejelse, om en sådan SI skal danne 

grobund for en ny forskningsplatform, men til at starte med er det vigtig at stillingen kan 

relateres til de af de eksisterende sektioner på IfS. Formålet er at skabe et forsknings-

mæssigt fokus på kønsligestilling, og at der forhåbentlig gennem dette vil ske et ”spill 

over” organisatorisk. 

 

KKK: Der er godt det er mere fokuseret i år, det giver en bedre ressource udnyttelse. 

Sidste år var det som om, man blev ”snydt” som sektion, hvis man ikke bød ind. Pro-

cessen skal måske være mere involverede af medarbejderne, da de SI forpligter og 

påvirker medarbejdernes hverdag.  

 

CEP: Vi er i en proces, vi nok vil snævre endnu mere ind. Vi kørte det på en anden 

måde denne gang end sidste år. Processen har dog heller ikke været optimal og vi har 

lært at statusmødet på strategien skal afholdes tidligere for at få flere involveret. 

 

Siden december 2016 er følgende personer blevet ansat, forfremmet eller forlænget 

ved Institut for Statskundskab: 

 Jan Lemnitzer, Adjunkt (2/1) 

 Pål Røren, Ph.d. (1/2) 

 Michael Seeberg, Lektor (2/1) 

 Anne Kirstine Herman, forlænget som journalistisk lektor 

 Tobias Haimin Wung Sung, Post doc (1/2) 

 Julie Arkte, videnskabelig assistent (1/2) 

 Carolin Rapp, Adjunkt (1/8 2017)  

 Bess Egede Rogers, forlænget som AC-fuldmægtig (frem til d. 31/7 2017)  

Siden december 2016 har følgende personer forladt Institut for statskundskab  

 Birgit Pfau-Effinger (31/12) 

 Olli Kangas (31/12) 

 Jan Birkemose (31/1) 

 Christoph Nguyen (28/2) 

 Stig Heppelstrup Rye Andersen (28/2) 

 Camilla Nexøe Klitgaard (30/3) 

 Berit Kaja Børgesen (15/4) 

 

Planer for ansættelser den resterende del af året:   

I Kom.pol-sektionen starter Carolin Rapp som adjunkt på Center for Politiks Psykologi 

og det afgøres i maj/juni hvorvidt centeret også får en Diasadjunkt tilknyttet. Herudover 

forventes det, at der i maj findes to adjunkter med tilknytning til forskningskollektivet 

multi level democracy, og endelig skulle det også gerne inden sommerferien afklares 

hvorvidt sektionen får en ny ph.d.-studerende tilknyttet. 

Som en del af det strategiske initiativ ”Research excellence track Welfare” vil der i for-

året ansættes en lektor med tilknytning til welfare-sektionen. 

Der er i relation til journalistsektionen opslået en sprog adjunkt stilling, ligesom to post-

doc-stillinger vil blive opgraderet til adjunkture i åbne stillingsoplag med et klart projekt-
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orienteret fokus inden for Erik Albæks 2020-projekt. Endelig forventes det, at der tilknyt-

tes en ph.d. stilling til sektionen.  

På sekretariatet skal der findes en erstatning for Berit og derfor ansættes en AC-TAP. 

Herudover har vi to MSO’er der udløber i år. 

 

KKK: Det er værd at fremhæve vi er et institut der er fremgang 

 

Ad 2 

Sune Welling Voigt blev valgt til næstformand af Institutrådet uden valg. 

 

Ad 3  

CEP fremlagde rengskabet for 2016 og budgetterne for 2017, 2018 og 2019.  

I 2016 endte vi med et underskud på 4,7 mio. kr. For blot et år siden forventede vi at vi 

ville stå med et underskud på næsten 8 mio. kr. for 2016. Det lavere underskud skyld-

tes primært, at flere studerende er blevet presset til at aflevere deres speciale, grundet 

fremdriftsreformen. Det er værd at bemærke at hovedparten af vores indtægter kom-

mer fra STÅ-indtægter på dagsstudierne, men også efteruddannelserne bidrager mar-

kant i rengskabet. Af samme årsag ser tallene for 2017 og 2018 lovende ud, med et 

forventet overskud på omkring 1,5 mio. kr. begge år. Mere usikkert er det dog for bud-

gettet for 2019, som på nuværende tidspunkt ender i et underskud på 3,2 mio. kr., da 

der givetvis sker en takstændring på uddannelserne, samt det også vil være afhængigt 

af hvor gode vi er til at fastholde og tiltrække studerende – og tiltrække studerende til 

den nye deltidsuddannelse i statskundskab. 

Der hvor vi som institut selv kan påvirke er regnskabet er BFI, ekstern virksomhed og 

eksterne midler vi, da vi får en bonus for at hæve eksterne midler ind. 

 

Fra 2017 sættes STÅ-skatten der betales til fakultet op til 25 pct., men til gengæld har 

fakultetet oprettet en barselsfond, som fremover fuldt ud dækker vores lønudgifter til 

barsel. Dette tiltag er en del af ligestillingspolitikken. 

 

Det overvejes p.t. om der på fakultetets niveau skal indføres en ny budgetmodel for 

uddannelsesmidler, således det bliver mere attraktivt at arbejde sammen på tværs af 

institutterne. Og på institutniveau er en ny økonomistyringsmodel under udarbejdelse. 

 

Kommentarer til økonomien: 

KKK spurgte ind til i hvor høj grad IfS er blevet påvirket af Statens loft, for hvor meget 

de må bruge på uddannelser. Det vides ikke i hvilken grad det har påvirket IfS. 



 

5 

 

 

Ad 4 

CEP lagde ud med at pointere, at et godt studiemiljø er afgørende, fordi vi tror på, det  

gavner indlæring, branding og trivsel. Vi har et fint studiemiljø, men det betyder ikke, at 

det ikke skal vedligeholdes eller blive bedre.  

Det er således et åbent spørgsmål, om der er nogle ramme betingelser, faciliteter, poli-

tikker, m.m. vi kan/skal ændre for at give endnu bedre forudsætninger. 

 

Kommentarer til emnet: 

KKK: Det er vigtigt emne, da det er med til at gøre os attraktive. Vigtigt at have et godt 

arbejdsmiljø og performe. Det signalerer seriøsitet og bibringer til velforberedte stude-

rende.  

 

IBKK: De første indtryk er en god velkomst og et rigt foreningsliv- det tiltrækker.  

 

KKK: Vigtigt at vi giver gode rammer til et rigt foreningsliv, vi har de bedste forudsæt-

ninger med Agora- vi har et godt udgangspunkt. 

 

CEP: Det er godt at meget kommer fra foreningerne, men gør vi nok for dem? Mangler 

de f.eks. et lokale? Eller skal der andre typer af lokaler til? Eks. Arbejdspladser? Her 

kæmpes en kamp mod overmagten om at omdanne lokaler. I (studerende) må gerne 

gå ud sætte det til debat i studenterorganisationerne og uddannelsesudvalgene. Punk-

tet vil blive drøftet igen på et senere institutrådsmøde. 

 

RS: Agora, altid åben og tilgængelig det er positivt. Man kunne gøre mere ud af at sæl-

ge ting med symboler på.  

 

PSH: Hvordan ser det ud med stress hos de studerende? 

 

CEP: Varierer fra studie til studie, og er afhængigt af hvor mange timer er der reelt på 

et semester. Det har været en udfordring på journalistik. Rapporten for det fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø sendes rundt med referatet.  

 

AVD: Det handler i høj grad om tilgængelighed, deltage til deres arrangementer: Insti-

tutfesten, SiO-around m.m., prioritere at deltage i de studerendes arrangementer. 

 

MBK: Det hænger sammen med diskussionen om tilstedeværelse på instituttet, vi skal 

have almindelig omgang med sine kollegaer.  

 

SWV: Måske et medarbejderarrangement inden et studieevent kunne være med til at 

tiltrække flere? 

 

KKK: Fredagsbaren er ikke et samlingspunkt, mellem studerende og underviserer, 

kunne man lave en fredagsbar på instituttet? 
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BER: Jeg mindes det blev undersøgt i min tid og at det ikke kunne lade sig gøre. Det 

handler også om hvem der har ansvaret for oprydning mm. 

 

KKK: Interaktionen handler mere om miljø i snæver forstand, hvad er det for en kultur 

blandt vores studerende? Er man seriøs eller er man freerider. Det svinger mellem 

årgangene, men det burde være det samme. Hvordan kan vi fremme den kultur vi ger-

ne vil have? En kultur der skal dække hele instituttet. Mange er deltidsstuderende hvor 

det der fylder, er deres arbejde, fester, være ung mm. Spørgsmålet er, hvordan frem-

mer vi vores studerende yderligere? 

 

PSH: VI har også nogle begrænsninger f.eks. ift pendling til KBH, studiejobs med stu-

dierelevans vægter højt blandt de studerende. 

 

IBKK: Man skal også være opmærksom på de budskaber man sender, vi oplevede en 

uheldig kommunikation, da vi startede, om høje krav der gjorde, at vi følte os presset. 

 

CEP: I var nok specielt ramt. Man skal dog lære hvordan man kan læse. Men vi skal 

være opmærksomme på hvordan vi er kulturbærende. Bl.a. tutorerne spiller her en 

væsentlig rolle, hvilket bekræfter at det er vigtigt at understøtte foreningerne. 

 

 


