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Formandens tale ved det
45. arsmede for Dansk 5el-
skab for 5tatskundskab

I forbindelse med Oansk Selskab for Statskund-
skabs arsm0de den 24. og 25. oktober 2013
holdte formanden tale under middagen. I ar var
fokus pa de mange nye uddannelser, som skyder
op i dansk statskundskab. Oer var 136 deltagere
til arsm0det. Oeltagerne var bredt forankret i de
fern statskundskabsinstitutioner og andre polito-
logiske forskningsmilj0er (fx OilS, KORA, rnv.). De
talte ord afveg enkelte steder fra de skrevne.

Ligesom vores forenings amerikanske pendanr - APSA
- er der rradition for, ar formanden for selskaber holder
en tale i forbindelse med arsm0det. Sa det vil jeg sa g0re.
'Over there' hV~lf alting - ihvert faid engang - var st0rre,
bliver talen ofte brugt til at sige noget substanrielt om
vores fag, formanden kommer med en 10ftet pegefinger
til statskundskabsf",lleskabet og maske et rad eller to, nu
da han har den fulde opm",rksomhed.

Det er jo en chance, jeg ikke kan lade glide af h",nde.
Sa over de n",ste 1-2 timer vil jeg fors0ge netop det. Men
da jeg jo allerede fik kommenteret pa den positive udvik-
ling, statskundskabsforskningen har va::retigennem imin
tale sidste ae, viI jeg nu tale om det allervigtigste - voces
sruderende og vores uddannelser, som betaler gildet.

Jeg har faet hj",lp af institut- og studielederne til en
huttig opdatering pa situationen, og jeg rna sige. at mine
bekymringe/blev. bekr",fret. Aile institutioner har k",m-
pet sig til0get optag, flere sruderende og nye uddannelser
de seneste ar. Implementeringen af de nye uddannelser
er endnu ikke slaer igennem, men billedet er klart - vi
viI komme til at uddanne langt Here de kommende ar.
Sp0rgsmaler er, hvis hale vi spiser med det 0gede optag og
kan det undgas? Samtidig med at indt"'gterne fra uddan-
nelserne stiger og en st0rre andel af instirutternes budget
d",kkes af disse indt"'gter. 12013 er andelen af indt"'grer,
som d",kkes direkte fra de studerende iAarhus ca. 50 %,
mens den i K0benhavn og Odense ligger pa ca. 60 % og
pa RUe pa op imod ca. 70 %. De direkte indt"'gter fra
de studerende i Aalborg udg0r ca. 1/3, delvis grundet i
en anden omfordelingsmekanisme internt iAalborg. Oet
betyder jo ogsa, at institutterne er enormt sa-chace overfar
",ndringer i bade optag og STA-raksrer.\

Statskundskab- Kobenhavn 0gede deres optag med 45
studerende adigt i 2012 pa BA scienr.poL ril i alt 240
adigt. Derudover har IFS-KU ca. 45 sruderende med si-
defag i samfundsfag, fra 2014 ydedigere 45 studerende
. pa en 2-fags bacheloruddannelse i samfundsfag, samt ca.
40 studerende optaget pa en ny engelsksproget master-
uddannelse i Security and Risk Managemenr. Desuden
er der sradig andre masteruddannelser undervejs, og der
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er iV:Erksarspecialiseringslinjer pa scienr.pol. i polirisk Der giver i air 630 FLERE dimirrender adigr. Del
teori og ledelse og o/fentlig forvaltning. Samlet vil det er en srigning pa 30-40% arligt i forhold til blot et par
sige, at IFS-KU vil kunne forvente at sende ca. 130 flere ar ridligere.
politologer eller samfundsfagsuddannede ud pa arbejds- Alle vores uddannelser har alrsa 0get deres optag 01\
markedet hverr ar, nar blot de vedtagende tiltag er fuldt vil fortsat g0re det de kommende ar. Hvis vi ikke tager
implemenreret. h0jde for, at der ogsa bliver flytret studerende r,mdt mel-

Statskundskab.Aarhus optog i 2012 265 studerende pa lem vores egne nuv:Erendeuddannelser til egne nye ud.
BAscient.pol. og 30 sruderende pa BAi samfundsfag og dannelset og et natudigt frafald, vil vi altsa have arligt
ca. 60 studerende pa sidefag.Pa BAscienr.pol.er det ogsa op imod 630 flere studerende, end vi har i dag. Det er
en stigning ift. de 240 studerendeman optog tidligere.To jo ikke t:Enkt, at de alle skal have et job i Danmark og
masteruddannelser er pa vej: Public Policymed et optag ikke kun i en o/fentlig sekror, som er pa skrump. Men
pa 50 og en engelsksproget "Master in Social Science in der synesogsaat V:Ereet behov for at t:Enkerelationen til
Political ScienceResearch"med optag pa 30 sruderende. arbejdsmarkedet ind bade o/fentlig og privat.
Alt i alt vil Arhus ogsa sende op til 130 flere sruderende For samfundets skyld (ogvoresdimirrenders arbejds-
pa arbejdsmarkedet end de gjorde for fa ar siden. 10shed)flyrrervi forhabentligt rundt pa en andel af de 630

Sa ervi oppe pa 260 flerestuderende, som skal k:Empe sruderende mellem vores eksisterendeuddannelser, sa vi
om arbejdet. ikke uddanner helt samange. DJ0F har opgjort arbejds.

Statskundskab-Odense optog i 2013 84 BAscient.pol. 10shedenfor forskelligeuddannelsesgrupper. I september
og 22 pa BAi samfundsfag. Det har genereltV:Erestabilt 2013: scient.soc. 9,9 % (svarenderil 340 arbejdsl0seheraf
over de senest ar med en lille stigning pa samfundsfag. ca. 170dimirrender), scient.adm. 6.1 % (svarendetil 142
Odense har inden for de sidste ar startet to nyemasterud- arbejdsl0se heraf ca. 74 dimittender) mens de var lidt
dannelse - de engelsksptogede:Master in Inrernarional lavere for scienr.pol. 4,0 % (svarende til 222 arbejdsl0se
Security and Lawmed optag pa ca. 80 studerende ogMa- heraf ca. 103 dimittender). Men ca. halvdelen af alle de
ster in Comparative Public Policy and Welfare Systems ledige er dimirrender (dvs.blevf:Erdiguddannetinden for
med optag pa 23 i ar.Hvis vi serbort fra, at det er givet, at det senestearloDJ0F opg0r ogsaselv,at i august 2013 var
nogle studerende ville have taget den kendte cand.scient. den samlededimirrendledighed pa 47,8 procent.2 Selvom
pol. uddannelse uden de nyemasteruddannelser, udkl:Ek- vores kandidater i srigendegrad far job i den private sek.
kes ca. 100 flere studerende til arbejdsmarkedet hvert ar. tor og ikkemindst i kommuner og regionerefter kommu-

Sa er vi oppe pa 360 flere kandidater og bachelorer nalreformen. Synesdet at V:Ereen umulighed, at der med
_ adigt. det nuv:ErendearbejdsmarkedvilV:Ereplads til sa mange

Statskundskab-Aalborg optog 126 studerende pa Po- nye dimirrender, og jeg har end ikke set pa de udvidelser,
litik, administration og samfundsfag i 2013 aret f0r var som sker pa andre uddannelser fx 0konomi og CBS.
tallet 159 og i 2011 120. Over de sidste par ar har ten- Vores statskundskabsverden synes at V:Erepr:Egetaf
densenV:Erestigende. Institut for Statskundskab,Aalborg en h0j grad af st:Erktbegr:Enset,individuel, insritutratio-
Universic:ct har tager initiativ til to nye uddannelsc, en BA nalitet, hvoe aUe institutterne opfence engelsksprogede
i o/fenrlig innovarionog digitalisering (ca. 15studerende) masters nu og 0ger optaget. Vi kan selvf01gebare krydse
ogen master i politivirksomhed (optag22 studerende),der fingrenefor, at det nok skalga - ogvi ikke blot ender med
erplaceret i K0benhavn.Med de nyeuddannelser vil insti- at skabe abne studiepladser, ikke eksisterende adgangs-
rurret fremoverkommeop pa ca. 37 flerestuderendeadigt. krav til uddannelserne ogmassearbejdsl0shedblandt vo-

Nu n<ermervi os 400 Bere nyuddannede. res dimittender i en proces hvoe vi kannibalisere hinan-
Insrirut for Samfund og Globalisering pa Roskilde dens uddannelser ogsa i lyset af, at vi kan forvenre et fald

Universitet optager hver ar ca. 550 studerende og ca. pa op til 5.000 i kommende relevante ungdomsargange.'
halvdelen forts:Errerpa institurrets forskelligekandidat- Det synes abenlyst, at instirutlederne b0r S:Erresig
uddannelser. Over de sidste fern ar har stigningen V:Eret sammen og tale lidt om situationen. Vi (de fern stats-
ca. 10%-point. Fra efteraret 2014 starter der en ny ma- kundskabsinsritutter) har en stor grad af monopol pa 4e
steruddannelse International Public Administration and bedste uddannelser til adminisrrative stillinger i Dan-
Politicsmed et optag pa helt op til 200 studerende, men mark - men denne monopolstilling kan alts': kun udnyt-
dog startende med et enkelt hold af ca. 30. Dvs. at nar tes, hvis man fors0gersom minimum at m0des j:Evnligt.'.tiltagene er fuldt implemenreret,vil der V:Ereca. 230 flere . Sa.vidt jeg ved, er det ikke blevet til mere end et enkelt
f:Erdiguddannedestuderende fra instirurret adigt. instirutlederm0de de seneste fern ar.
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Min tid er vist opbrugt. Jeg har fOtS<'gtat sil;c no~cl
substanticlt, kommet med en 10ftet pegefingcr 01; ~ivcr
et gratis og maske naivt fad - tal sam men! Men del cr
sagt med de bedste intentioncr og troen pa, at vi ogsa i
fremtiden kan uddanne kandidater til at varetage magten
i Danmark.

Noter
1. Taksamcrcr indtzgterne Erastudecende (STA-indtzgter) fordeles

ikke pa samme made internt pa universiteterne. Det samme g:el.
def indtzgterne Eraeksterne forskningsprojc:kter og publik.uioner.
Derfor er sammenligningen pa [V"zrs ikke direkte mulig. men ud-
viklingcn jndcn for det enkelte univc:rsitet er mulig.

2. Opgorelsen nodes pa DJ0Fs hjemmeside- under Ledighedsstatinik.
www.djoef.dk/pressc-og-politik/forside/politik-og-m-ae-rkesagecl
undersoegelseclledighcd.aspx. Tallene er Eraaugust 2013. Sidst be.
S0gt 23 oktober 20)3.

3. 1112013 er der 73.946 20-arige, 69.593 15-arige og 65.167 10-arige
i Danmark. Folkctal, Danmarks Statistik. Jf. http://www.statisdk-
banken.dk/statbank5a/default.asp?w= 1680.
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