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Thomas Pallesen (herefter TP) startede med at orientere situationen på universitetsniveau. Instituttet 

havde onsdag den 1. maj et meget positivt besøg af den kommende rektor, Brian Bech Nielsen.  

Der er en erkendelse af, at der fortsat er problemer på det studieadministrative område. Årsagerne til 

problemerne er flere og universitetsledelsen er opmærksomme på dem.  

På fakultetsniveauet har EQUIS-akkrediteringen fyldt meget i de foregående måneder. Reviewteamet har 

været på besøg og den endelige vurdering forventes at komme i juni. Den foreløbige afrapportering roser 

hovedområdets fysiske rammer, kvaliteten af de studerende og medarbejdernes generelt høje, akademiske 

niveau.  

I forlængelse heraf orienterede TP om, at fakultetsledelsen i slutningen af maj skal på besøg hos Göteborg 

Universitet med henblik på at benchmarke med Göteborg Universitet. Göteborg er på mange parametre 

sammenlignelig med AU og BSS og dermed meget velegnet som benchmark. 

TP orienterede endvidere om det undervisningsnormpapir, der er udsendt af dekanen. Dekanens 

foreslåede norm er 4 fag af 10 ECTS på årsbasis for en fuldtidsforsker. Instituttets nuværende norm er 4 fag 

af 10 ECTS svarende til 8K i vores interne system plus yderligere 1K. Dekanens papir er et forsøg på at 

etablere en vis harmonisering på tværs af hovedområdet, ikke mindst af hensyn til de fusionerede 

institutter. Endvidere er der et ønske om at klarhed over det reelle omfang af undervisning i forventning  

På institutniveau kunne TP fortælle, at instituttets økonomi ved første kvartalsopfølgning ser nogenlunde 

fornuftig ud sammenholdt med årets bevilgede underskud på 2 mio. kr. 

TP informerede herefter om et par nye tiltag på uddannelsessiden. Instituttet lancerer nu en 2-årig 

masteruddannelse på engelsk med forventet optag i sommeren 2014. Der er tale om en full degree 

research master med SU til EU-borgere. Uddannelsen inkluderer blandt andet fire advanced courses og 

fagene er også åbne for instituttets ordinære kandidatstuderende, således at der den vej rundt kan skabes 

et samspil mellem udenlandske masterstuderende og instituttets egne kandidatstuderende. Uddannelsen 

skal (mod forventning) akkrediteres. 

Det samme gælder den kommende bacheloruddannelse i Public Policy til gengæld, og ansøgningen om 

akkreditering er netop sendt af sted. Uddannelsen blander elementer fra bacheloruddannelsen i økonomi 

med et pol.introforløb og grundfagene i offentlig politik, offentlig forvaltning og komparativ politik 

suppleret med filosofifag fra Arts.  

TP informerede yderligere om opfølgningen på den psykiske APV på instituttet. Statskundskab klarede sig 

generelt set pænt i APV’en sammenlignet med hovedområdet og universitetet generelt. Alligevel er der et 

par opmærksomhedspunkter og ikke mindst i forhold til stress og følelsen af at være udkørt. En nærmere 

analyse af data viste, at især ph.d.-gruppen er ramt og der er derfor lavet en handleplan i forhold til 

gruppen, der bl.a. inkluderer en ekstra indsats i starten af forløbet med en samtale med ph.d.-

koordinatoren efter det første halve år som en hjørnesten. I forhold til adjunktgruppen er det aftalt at 

fortsætte med at holde et årligt informationsmøde med gruppen med fokus på mulighederne for at 



fortsætte ved instituttet efter udløbet af adjunktperioden. Et tredje element af mere generel karakter i 

opfølgningen på APV’en er et ønske om et større fokus på information og inddragelse. Her er det aftalt, at 

der bl.a. kommer korte referater efter medabejdermøder og institutforumsmøder som supplement til det 

referat, der allerede udarbejdes i forhold med møder i LSU. Der tilstræbes, at der holdes et par 

medarbejdermøde per semester. 

Under eventuelt rejste Rune Stubager et spørgsmål overfor studenterrepræsentanterne i Institutforum, da 

han havde bemærket en artikel i Kandestøberen om, at fredagsbaren er flyttet til Forhistorisk Kantine. Rune 

var bekymret for, at det var udtryk for, at der ikke er særlig stor søgning til fredagsbaren. Og det er til dels 

også tilfældet. Og så skyldes det også, at Forhistorisk er mere hyggeligt indrettet end selve kantinearealet. 

Et væsentligt problem er også prisen på øl, der er dobbelt så stor som i f.eks. fredagsbare i Nobelparken. 

Endeligt vil mere undervisning om fredagen ifølge de studerende formentligt også øge fremmødet i 

fredagsbaren. 

TP orienterede i den forbindelse om, at instituttet har fremsat ønske om, at kandidatseminarer så vidt 

muligt gerne ses afviklet i undervisningslokalerne i bygning 1330. Dels for at give de kandidatstuderende en 

følelse af at høre ti på instituttet, dels fordi der fra instituttets side er et ønske om, at der er liv i 

undervisningslokalerne, så de ikke står ubenyttet hen i store del af ugen. 


