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Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger.  

2. Godkendelse af 
referat 

Godkendt 21. august pr. mail.  

3. Godkendelse af 
semesterbeskrivels
erne 

Godkendt uden bemærkninger.  

4. Semester, 
Uddannelses og 
projekt evaluering 

DIR:  
Der var kun en svarprocent på 36 %. Overordnet udtrykte 
besvarelserne tilfredshed med uddannelsen. Der var dog nogen 
få, der ikke synes niveauet er højt nok. Det hænger godt 
sammen med, at der er flere, som skriver, at de ikke bruger 37 
timer på studiet om ugen. Der er også enkelte, der synes 
niveauet er for højt. 
De studerende vil gerne have mere tid til projektarbejde. Det 
var lidt presset i foråret, og vi vil forsøge med en bedre timing 
til foråret.  
De fleste mener, der er god sammenhæng i uddannelsen, men 
de mangler information i forhold til arbejdsmarkedet. Der er 
ikke nok kommunikation og information fra underviser – især 
vedr. projektorienteret forløb. Det er svært at se, hvad vi skal 
gøre her. I foråret havde vi to karrieredage, hvor vi også talte 
om praktik. Vi må stadig forsætte med at udvikle og forbedre 
dette punkt. 
Ben foreslår, at vi deltager i deres karrieredag på LISE/SIS, 
hvilket kan være en løsning, hvis ikke det falder oven i vores 
egen undervisning. 
I forhold til employability og projektorienteret forløb påtænker 
instituttet tiltag på tværs. 
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Projektevaluering – generelt er de tilfredse, men der er et 
problem med tilgængelighed – der er for få timer. Vejledere 
har haft mange grupper. Dette kan til dels tilskrives den 
specielle situation i foråret. Forhåbentlig forbedres det i 
efterårets evalueringer. 
 
ES:  
Svarprocenten var 43% i forhold til et samlet gennemsnit på 
29%. Der hersker tilsyneladende lidt forvirring blandt de 
studerende omkring spørgsmålet om hvilket semester de er på, 
hvilket gør svarene omkring 9.semester uforståelige.  
Svarene på spørgsmålene om, hvor mange timer de 
studerende havde brugt på studieaktiviteter er ikke 
tilfredsstillende, men kun 6 studerende havde besvaret 
spørgsmålet, hvad der relativerer svarene. Stadigt var det kun 3 
studerende der havde brugt 30 timer om ugen, eller mere. 
Dette skal sammenholdes med svaret på spørgsmålet om de 
studerende var tilfredse med deres indsats i løbet af semestret. 
4 var tilfredse/meget tilfredse, medens 2 ikke var det, dvs. man 
kan gætte på, at de 2 studerende der brugte 20 timer eller 
mindre på studiet om ugen, godt er klar over at det ikke er 
godt. 
Tiltag: Vi skal fortsat ved enhver given lejlighed gøre de 
studerende opmærksomme på, at de går på et fuldtidsstudium, 
og at indsatsen normalt afspejles i karakteren. 
 
GRS:  
Alt i alt en acceptabel evaluering set i lyset af at tre ansatte 
inklusiv studiekoordinatoren var sygemeldt i hele eller store 
dele af semesteret. Selve svarprocenten er desværre ikke 
særlig høj (under 50 %). Dette skal der følges op på. 
Overordnet set har de studerende været tilfredse med 
kvaliteten af kurserne, de fysiske rammer, udbyttet af 
semesteret og selve projektarbejdet. Derimod har de 
studerende i varierende grad følt sig under informeret (skyldes 
nok at koordinatoren var syg), at vejlederne ikke havde tid nok 
til den enkelte gruppe (skyldes helt sikkert antal ag grupper pr 
vejleder - der igen skyldes sygdom blandt medarbejdere). 
Derudover var der i særlig grad kritik af en enkelt vejleder (er 
blevet fuld op på).   
Der er ikke yderligere at tilføje. Forårssemester 2019 har på 
alle måder været et atypisk semester på grund af den 
føromtalte ekstraordinære sygdomsfrekvens blandt GRS 
ansatte. 
 

5. Intern censur på 
skriftelige 
eksaminer 

Man må ikke forskelsbehandle og have censur på nogle 
opgaver og ikke på andre. Vi kan derfor ikke fortsætte den 
hidtidige praksis med at have en medbedømmer på, når 
eksaminator vurderer at opgaven ikke kan bestå eller skal have 
12. I Aalborg vælger vi, at der ikke skal være intern censur på 
opgaverne, mens GRS forsætter med intern censur på 48 
timers opgaverne. 
 

 

6. Studieordningsænd
ringer - PBL 
progression 

Måden vores studieordning er skuret sammen på, giver os 
problemer i den nye studiedatabase, fordi vi der kommer til at 
fremstå som en uddannelse, der hedder Master in 

 
 
 



Internationale Affairs. Det er svært for udenforstående at finde 
vores uddannelser.  
 
Vi talte om, om der er nogle der kender historien, hvor 
kommer titel fra? Vi undersøger videre, for at få det opklaret.  
Før 1998 var International Affairs kun enkeltfag.  
 
Den nye studieordning var egentlig klar sidste år, men så kom 
kravet om at integrere PBL i studieordningen. Det har vi fået 
indført i den generelle tekst med tre principper om PBL og 
progressionen i løbet af uddannelsen. 
  
Når vi har styr på det med titel og andre småting sendes 
studieordninger ud til godkendelse pr. mail. 
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7. Ikke ECTS-givende 
kurser 

Vi er blevet opmærksomme på, at vi ikke må udbyde ikke ECTS-
givende kurser. Vi vil forsøge at lægge indholdet ind under 
nogle af de ECTS-givende kurser, i det omfang det er muligt og 
fagligt forsvarligt. 
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8. Eventuelt Optag 
Vi får en stor del af vores studerende på DIR fra SIS/LISE, ca. 37 
stk. 
Vi har haft et fint optag på alle uddannelser i år.  
 
CIR 
Vi arbejder stadig på at finde ud af, om CIR studerende tæller 
med i vores optag eller ej. 
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Emner til fremtidige møder: 

Klage sager 
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