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Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Velkomst og 
præsentation, v. 
studienævnsformand 

Mødet starter med en velkomst, og en kort gennemgang af 
dagsordenen.  
Vi tog en kort præsentationsrunde. 
 
Deltagere:  

- Ane Bislev, studienævnsformand for Internationale 
forhold (SNIF). 

- Danny Raymond, koordinator for Global Refugee 
Studies (GRS) i København. 

- Lise Rolandsen Agustin, koordinator for 7. og 8. 
semester på Udviklingsstudier (DIR) 

- Søren Dosenrode, koordinator for Europæiske Studier 
(ES). 

- Anne Vestergaard Larsen (ref.) Studienævnssekretær 
for SNIF 

- Jan Holm Ingemann, viceinstitutleder med ansvar for 
uddannelserne på Institut for Politik og Samfund. 

- Finn Reske-Nielsen, FN-forbundet i Nordjylland, ansat i 
FN i næsten 40 år.  

- Christian Roslev, Kommunaldirektør i Aalborg 
Kommune. 

- Kurt Bennetsen, direktør i Erhverv Norddanmark og 
leder af Chamber of Commerce i Aalborg Nordjylland 
på Handelskammeret,  

- Marie Louise Gammelgård-Larsen, EU-
repræsentationen i Bruxelles. Har læst Europæiske 
Studier på AAU. 

- Jesper Blaabjerg Holm, EU Adviser på Greater 
Copenhagen EU Office, er ny i aftagerpanelet 
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2. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 
Der var et forslag om at undgå akronymer, som udeforstående, 
kan det være svært at forstå, hvad dagsorden omhandler, når 
der er mange forkortelser. 

 

3. Orientering: Referat 
fra sidste møde 
(Bilag 1) 

Ingen kommetarer  

4. Orientering fra 
uddannelsen 
(studienævnsfor-
mand og koordi-
natorer) 

a) Selvevalueringen i 

2020 og de nye 

handleplaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Corona-pandemiens 

konsekvenser for 

vores uddannelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 
Vi havde selvevaluering sidste år, det er en proces, vi har hvert 
6. år. På baggrund af selvevalueringen opstiller vi handleplaner, 
som vi så skal arbejde med de efterfølgende 5 år, indtil vi skal i 
gang med en ny selvevaluering. 
I selvevalueringen kigger vi meget på statistik for uddannelsen. 
Vi har flotte tal, næsten over hele linjen. Dog har vi en 
udfordring med, at vores studerende ikke kommer i job hurtigt 
nok efter deres afsluttende eksamen. 
Gennemsnitlig er de for lang tid om, at finde job efter endt 
eksamen. Det går dog nået bedre for vores studerende i 
København, end dem i Aalborg. 
Det betyder noget for statistikken, at vi har så mange 
udenlandske studerende. Flere og flere af dem bliver i 
Danmark, når de er færdig med deres uddannelse og det kan 
være svært at få arbejde i Aalborg, hvis ikke man taler dansk. 
Grundet vores arbejdsløshedsstatistik, er vi blevet 
dimensioneret. Dimensioneringen gør, at vi har svært ved at 
holde liv i alle vores specialiseringer, så det er også en 
udfordring, vi står overfor. Vi er gået fra at være ca. 200 
studerende pr. årgang på vores tre studier til sammen til at 
ende ud med 136 studerende i 2022, når vi er fuldt ud 
dimensioneret. Vores dobbeltdegree med UIR i Kina bliver også 
nedlagt fra 2022. 
Vi har også en udfordring med optaget på Europæiske Studier, 
hvor vi har knap 100 ansøgere, men har svært ved at få 20, der 
starter op til studiestart. 

 
 

b. 
Corona-situationen gjorde, at vi var meget nervøse for, 
hvordan det ville påvirke vores optag. Det gjorde det heldigvis 
ikke, folk er kommet her til, og optaget var fint. Faktisk har 
mange af dem valgt at blive i Danmark, selvom all undervisning 
har været digitalt i foråret. Restriktionerne her i landet er ikke 
så skrappe, som de er i deres hjemlande, derfor bliver de her. 
Vi har lært meget af nedlukningen på den digitale front, der er 
helt sikkert ting, som vi kan benytte også bagefter, men der er 
også ting, som vi bestemt ikke behøver at gentage. F.eks. virker 
informationsmøder rigtig godt, der er mange flere der deltager, 
når det er online. 
 
Vi er meget obs. på, at der kan være en udfordring med 
studentertrivsel, derfor prøver vi at skabe nogle aktiviteter. Vi 
har i Aalborg nedsat et aktivitetsudvalg, som har stået for nogle 
digitale arrangementer og Walk and talk. På begge campus har 
vi som noget nyt også haft administrative læsegrupper, det har 
fungeret godt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiddelbart ser det ikke ud til, at Coronaen har skabt ekstra 
frafald, men vi kan nok ikke helt se den endelige virkning af 
Coronaen endnu. Det er også svært at vide, om det har 
betydning for de studerende, der bliver færdig nu, er der færre 
job, eller har det ingen betydning at verden er lukket ned. 
 
Der blev spurgt til, hvordan det har påvirket karakterne. 
Der er ikke et entydigt svar, nogle fag er niveauet blevet bedre, 
andre er blevet lidt dårligere. Vi har fundet ud af, at det er 
meget vigtigt, at vi har fokus på det pædagogiske, når det 
foregår digitalt, de giver direkte udtryk i, hvor godt de klare 
faget. De studerende har haft bedre tid til deres projekt, fordi 
der ikke har været så mange andre aktiviteter, men de har ikke 
afleveret endnu, så vi ved ikke, om det får indflydelse på 
karakterne 
 
Christian giver udtryk for, at det også påvirker og bekymrer 
kommunen, hvordan Corona påvirker optaget på universitetet, 
da Aalborg jo forsat gerne vil opfattes som en uddannelses by. 
Kommunen har sat midler af til at gøre noget for at fastholde 
dens position, som uddannelses by. 
Vores studerende er glade for Aalborg, og så selvom deres 
uddannelse er blevet meget anderledes end den normalt ville 
være. 
 
Tænker I også på trivsel blandt personale? 
Det er instituttet, der står for trivslen blandt medarbejderne, 
men vi er ved at være brugte, og det mærkes, at der er en 
træthed bland personalet. Jan fortæller, at han ringe rundt, 
også blot for en uformel snak, det bliver dog taget lidt 
forskelligt, nogle synes det er underligt, han ringer uden en 
dagsorden andre synes godt om det. Instituttet ha også 
opfordret forskningsgrupperne til at lave frokostmøder mv. 
Lige nu er Jan også i gang med at afholde MUS samtaler online. 
Der er i det hele taget mere kommunikation med telefon, end 
normalt, ledelsen kan godt finde på, at ringe med beskeder, 
som de under normale omstændigheder blot ville sende i en 
mail. 
 
Der blev spurgt til, hvordan studiestart fungerende. 
Til studiestart var der mulighed for at mødes fysisk, men delt i 
to hold, da der var et forsamling forbud, vi skulle overholde. Så 
de skiftes til at få information og se campus. Vi havde også fra 
studiestart inddelt dem i studiegrupper, så de fik en lille flok, 
som de hurtigt blev fortrolige med. Desværre havde vi en 
corona smittet tilstede til studiestart, så vi startede med at 
blive hjemsendt i 14 dage, som kutymen var på det tidspunkt. 
Vi har haft det meste online, men de har kunnet mødes i 
studiegrupperne i efteråret. Vi har i forvejen en del online 
vejledning, det har været undervisningen på campus vi har 
savnet mest. 
Vi har eksperimenteret med forskellige former for digital 
undervisning, det der fungere dårligst er hybrid, hvor nogle er 
tilstede og andre er med online. 
 
I København var studiestart digital, de har også haft 
læsegrupper. De har bedt de studerende også bruge 



 

 

 

 

 

 

c) Dannelsen af det 

nye SSH fakultet og 

integration af STEM 

kompetencer i 

uddannelserne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Uddannelsernes 

employability 

indsats – status 

siden sidst 

 

 

 

 

 

 

 

 

læsegrupperne til at være sociale sammen, digitalt. 
Vejledningen har også været digital i København. 
 
Både i København og Aalborg har vi som noget nyt lavet 
studiegrupper for specialestuderende. Det er noget vi tidligere, 
ikke troede fungerede, fordi de ofte sad rundt om i verden, 
men der har vi nu fået øjnene op for, at digitale studiegrupper, 
faktisk kan fungere for de specialestuderende, så det er et 
tiltag, vi vil forsætte med også på den anden side af Corona. 
 
c. 
SSH står for Samfundsvidenskabelig og Humanistisk Fakultet, 
som lægges sammen til et fakultet. 
Det sker 1½ år efter, at de to administrationer blev adskilt, nu 
bliver det et stort fakultet med en dekan. Det største fakultet 
på Aalborg Universitet. Det kommer til at bestå af 4 SAMF 
institutter og 2 HUM institutter.  
Det er meningen, det skal styrke de to fakulteter. 
 
Den anden beslutning er, at der skal indbygges STEM 
kompetencer i alle uddannelser på HUM og SAMF. 
STEM står for Science, technology, engineering & mathematics. 
Det betyder, at vi skal have inkorporeret matematik, biologi, 
teknologi mv i vores uddannelser. 
Et eksempel, kan være mere kvantitative metode. Vi skal 
arbejde med at få det med i vores Studieordninger, så det giver 
mening i forhold til vores nuværende uddannelse. Vil vi tolke 
det snævert eller som nye muligheder. Vi arbejder på, at se nye 
muligheder. 

 
Der skal også opbygges et nyt PBL center på AAU. Det er en 
logisk og god beslutning. Vi skal tage PBL alvorligt, fordi vores 
konkurrerende universiteter er ved at overhale os, så hvis vi vil 
blive ved at være førende, skal vi tage det alvorligt og der skal 
nye tiltag til. 
Det som PLB centeret arbejder med, skal så helst afspejle sig 
ned igennem hele organisationen. 
 
d. 
Vores største udfordring er, at få de studerende i job hurtigt 
efter endt uddannelse. Der er meget vi ikke kan gøre noget ved 
i den forbindelse, men der er også noget vi kan gøre, og det er 
det, vi vil koncentrere os om. 

 
Vi er begyndt at gøre mere ud af, at synliggøre for de 
studerende, hvad de kan bruge de enkelte moduler i 
uddannelsen til, når de skal ud og søge deres første job. Det er 
en kompetenceafklaring blandt studerende og underviser.  
 
Sidste år, gav I os en ide, at vi skulle fokusere på de værktøjer 
de kan bruge, når de skal ud og have deres første job. De bliver 
igennem undervisningen, hvor det giver mening bedt om at  
lave Policy briefes og pitches. 
Vi har indledt et samarbejder med Supporting Employability at 
AAU. For at få dem til at tænke mere kreativt, hvad kan de selv 
gøre for at skabe deres eget job? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Kommende 

revisioner af 

uddannelserne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også arbejdet på at få gang i Solution Camps, men her er 
vi blevet bremset af Corona, det er svært, når vi ikke kan 
mødes med aftagerne on location, men vi arbejder videre, så vi 
er klar, når vi igen må samles. 
Et sted, hvor der også skal mere fokus er på Jobbørsen, det 
arbejder vi også på. 
I Aalborg har en god sideeffekt af Corona været, at vi har fået 
indført Mobility semester på 9. semester, det har de haft i 
mange år i København. Det er for studerende, der af den ene 
eller anden grund ikke kan komme til udlandet på deres 9. 
semester. Semesteret giver en god kontakt til lokale eksterne 
virksomheder. 

 
Der blev spurgt til, om vi ved, at praktikpladser fører direkte til 
job. Det er sjældent, at en praktikplads fører direkte til job, 
men det sker. Vi kan dog se, at de studerende oftere får job 
inden for samme type virksomhed, som deres praktik har 
været i. Hvorimod, at et relevant studenterjob oftere føre til 
job efter endt uddannelse. 

 
Det kan være en ide, at studiet guider de studerende til, 
hvordan de skaber deres eget job, der hvor de er i praktik. 
Hjælpe dem med, hvordan man netværker og skaber sig et 
godt netværk allerede fra praktiktiden. 

 
Gør man noget i forhold til praktikstederne? Det kan også være 
en opgave for praktikstederne, at de giver dem plads, til at 
netværke – hvordan kan praktikstedet hjælpe den studerende 
videre? Det kunne være en ide, at sende en guide med ud til 
praktikstedet, om hvad uddannelsens forventninger er til 
praktikstedet. 
 
Det var en rigtig god ide, det vil vi arbejder videre med. 

 
Også over for de studerende synliggøre, hvor vigtig praktikken 
kan være, at det er det første skridt i deres karriere. Vær 
konkret over for de dem, hvad det vil sige at netværke. 
 
Grundet dimensioneringen af uddannelsen, kan I så se, at I har 
fået dygtigere kandidater nu end tidligere? 
I forhold til arbejdsløshedsstatistikken er stadig de store optage 
tallene er for, det er 2018, vi er ikke nået til de mindre årgange 
endnu. 
GRS vi får helt klart bedre studerende uden sammenligning. 
Det kan være vi skal kører statistik over vores specialekarakter. 
Det kunne være interessant at se, om det vi fornemmer også 
holder stik, hvis vi kigger på statistikkerne. 
 

 
e.  
Som det er nu, ser vi vores uddannelser som tre uddanneler. I 
Aalborg kan man derudover vælge mellem alle vores 
specialisering. En struktur, som er blevet udviklet med 
knopskydninger, og som kan være svært at overskue, når man 
ikke kender vores uddannelser. 



f) Eventuelt  

 

Der er fag, som uddannelserne deler og fag som kun er på den 
ene uddannelse, derudover er der specialiseringer, som kan 
tages af de studerende på begge uddannelser. 
9. semester er de fleste i praktik, men vi har også tilbud 
herhjemme, bl.a. Mobility semester. Uddannelsen afsluttes 
med speciale på 10. semester. 
 
Revisionen af vores uddannelse, har til formål at få en mere 
overskuelig struktur, sørge for solide forskningsmiljøer bag 
hver specialisering, styrke metode undervisningen, større 
moduler og valgfag på 8. semester. 
 
f. 
GRS skal igennem en akkreditering, så de skal i gang med en 
anden proces, end den vi skal i Aalborg. 

 
 

5. Nye profiler for 

uddannelserne  

Input fra panelet:  

Vi skal i gang med en 

større strukturændring 

på uddannelserne, og 

har i den forbindelse 

brug for jeres input til 

mulige nye profiler/titler 

på uddannelserne.  Vi vil 

derfor bede jer overveje, 

hvad I synes er vigtigt i 

profileringen af 

internationale 

uddannelser som vores.  

Er det vigtigt at 

uddannelsens titel 

rummer kandidaternes 

specialiseringer?  

Er tiden løbet fra en titel 

som Udviklingsstudier?  

Hvad kunne man 

forestille sig at sætte i 

stedet? 

Ane viste de tre modeller, som vi kigger på, der var størst fokus 
på nr. 2 fra aftagerne.  
 
Der var en god diskussion om titlens vigtighed, og at det nok 
kom an på jobbet, hvor vigtig den er.  Der var bred enighed om, 
at titlen gerne må være så simpel som mulig. 
 
I forhold til ES, var der et forslag om, at ændre titlen til EU 
studier i stedet, da europæiske studier lyder som en 
humanistisk uddannelse, hvor EU studier er mere 
samfundsvidenskabeligt drejet. Det kunne også være EU 
Politics. 
 
Udviklingsstudier, den titel er tiden vist løbet fra. Det kunne 
være relevant at ændre det til bæredygtig udvikling. 
Sustainable Development. Det tror panelet, er en titel, der kan 
holde i mange år. 
 
Ser I en forskel i navnet på vores uddannelse, om det hedder:  
Interntionale Relations, Internationale Affairs, Internationale 
Studies. 
 
Aftagerne var enig om, at titlen ikke var så vigtig, det er 
vigtigere med det rigtige match. Måske betyder titlen lidt i 
grovsortering. Der var også enighed om, at International 
Relations, var den bedste af de tre titler. 
 
Det er fint, at tale om, hvad vi som aftager tænker om titlen, 
men det kan jo også have indflydelse på, hvem der søger ind på 
uddannelsen, når den ændres både med titel og indhold. Hvad 
gør i for også at have den vinkel med? 
 
Den del har vi også tænkt på. Vi har fokusgruppemøder med de 
studerende, sideløbende med denne proces. De studerende 
mener heller ikke titlen er så vigtig, dog var der enighed om, at 
det er vigtigt at China Area Studies ikke forsvinder for de 
studerende, som har det som specialisering. 
 

 



6. Digitale 

kompetencer i 

uddannelserne.  

Input fra panelet:  

Alle uddannelser på AAU 

skal indføre digitale 

kompetencer i 

studieordningerne. 

Hvilke digitale 

kompetencer lægger I 

vægt på hos jeres 

medarbejdere? 

 

Det er en bunden opgave, at der skal indføres digitale 
kompetencer i studieordningerne. Hvad er det som aftager I vil 
ligge vægt på, at jeres nye ansatte kan? 
 
Digitale kompetencer er ikke noget der vægtes højt i 
ansættelsessituationen.  
Det forventes dog, at de har færdighederne – kan lave en god 
PowerPoint, kan administrere Team, oprettet separate 
møderum mv. 
 

 

7. Evt.  Ingen punkter  

 
 


