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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 pr. mail den 21. oktober 2019.   

3. Ekstra tid til projekt 
- dysleksi 

Bolette Halkjær Skov Sørensen deltager i mødet under dette 
punkt, fordi hun har søgt studienævnet om ekstra tid til 
projektskrivning, hvilket studienævnet normalt ikke bevilger. Vi 
giver som standard ekstra tid til skriftlige eksaminer og længere 
forberedelsestid til mundtlige eksaminer. På vores nye institut, 
Politik og Samfund, gives der ikke ekstra tid til projektskrivning. 
Dels er projektperioden ikke fast afgrænset, dels kan man 
internt i gruppen kompensere for styrker og svagheder.  
 
Bolette deltager for at forklare sine grunde til at søge ekstra tid 
også til projektskrivning. Dette skyldes at ordblindhed påvirker 
alle parametre, så hele processen omkring projektskrivning, 
både læsning, notetagning, skrivningen og den afsluttende 
revision tager længere tid.  
 
Studienævnet beslutter, at Bolette kan søge om 14 dage ekstra 
denne gang, fordi vi er i gang med at behandle sagen. Denne 
ansøgning danner ikke præcedens.  
 
Der er mange praktiske overvejelser forbundet med at give 
ekstra tid til projektskrivning, specielt ved gruppeprojekter og 
ved projekter med ekstern censur. Ane undersøger om der 
findes centrale retningslinjer på fakultetet, og bringer det op på 
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et studieledelsesmøde for at høre hvad andre studienævn har 
af erfaringer. 
 

4. Frafaldstruede 
studerende 

Der var én studerende på henholdsvis ES, DIR, CIR/ES og GRS, 
der skulle til samtale. 
Fra ES blev den studerende meldt ud. På DIR er den studerende 
i gang igen og følger en individuel plan. Den studerende på 
CIR/ES ville tage orlov, men han har ikke gjort det endnu og 
besvarer ikke mails. På GRS havde den studerende været syg, 
men er i gang igen. 
 

 

5. Input til studiemiljø Vores studerende efterspørger altid grupperum, men her på 
vores nye institut, er der faktisk grupperum, som de kan få 
adgang til, så det må blive forbedret.  
 
Link til grupperum: https://book01.webbook.dk/auc/studbook/ 
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6. Klagesager Der har været en eksamensklage på GRS, men den blev trukket 
tilbage, da eksaminator og censor svarede på klagen. 
Efterfølgende har vedkommende klaget igen. Sagen er under 
behandling. 
 
De studerende har udtrykt frustration over RIR eksamen, da 
det var ikke alle regioner, der blev udbudt, og det var ikke 
meldt tydeligt ud. Dette skyldes problemer med 
timefordelingen blandt underviserne. 
 

 

7. Økonomi på SNIF Vi har underskud på både time og krone-budgettet til næste år, 
både i Ålborg og i København. En af årsagerne er, at 
dimensioneringen snart er fuldt indfaset, så vi simpelthen har 
færre studerende og derfor færre indtægter. 
 
Desuden får vi tildelt både penge og timer ud fra STÅ-
prognosen, hvor bestemte grupper af studerende ikke tælles 
med, og dermed påvirker vores indtægter negativt. Dette 
gælder de kinesiske CIR-studerende, studerende på 
dispensationsramme, og CCG studerende, der tager vores 
specialiseringer. I København gælder det desuden de CCG 
studerende, der læser et 9. semester mobility forløb. Disse 
studerende udløser STÅ til instituttet, når de tager deres 
eksamen, men tæller ikke med i prognoserne, som 
studienævnets økonomi er baseret på. 
 
På krone-budgettet mangler vi små 100.000 kr. Vi har set på 
budgettet, og skåret ind til benet. Det eneste sted, vi på sigt 
kan spare penge, er hvis normen for honorering af ekstern 
censur sænkes. Det skal i givet fald ske på fakultetsniveau.  
 
På timebudgettet mangler vi ca. 800 timer i 2020. 
Hvis man regner med de gældende normer på 40,5 timer per 
STÅ, skal der være ca 25 studerende pr. hold, for at det løber 
rundt. Vi har kun ganske få hold under denne størrelse, men da 
vores store hold er blevet gradvist mindre i takt med 
indfasningen af dimensioneringen, genererer de ikke længere 
det overskud der skal til for at dække udgifter til koordination, 
reeksamen, simulation games etc. 
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Vi skal se på vores uddannelser, og forsøge at finde en løsning, 
hvor vi kan bevare kvaliteten i vores uddannelser samtidig med 
at vi sætter timeforbruget ned. Det er især vejledning og 
koordination man kan spare timer på, og desuden skal vi sørge 
for at arbejdsbyrden på sigt bliver det samme for alle 5 ECTS 
fag. Lige nu er der for stor variation i antallet af 
undervisningsgange. Vi skal helst ikke længere ned end 8 
undervisningsgange per 5 ECTS kursus.  
 
 

8. Studienævnsrappor
t 

Vores studienævnsrapport ser generelt pæn ud. Vi ligger inden 
for fakultetets grænseværdier på alle parametre, undtagen 
ledighed. Det er til gengæld et problem både på GRS og DIR/ES. 
Vi tager det op under punkt 10. 
 
Det er blevet påtalt fra institutledelsens side, at vi har en for 
høj VIP/DVIP ratio, da vi ikke har tradition for at bruge D-VIP. 
Det skyldes delvis politikken på CGS, hvor vi i høj grad 
samarbejdede på tværs af uddannelser. Den høje ratio kan få 
indflydelse på fremtidige ansættelser. 
 

Bilag 

9. Handlingsplaner 
med status 

Vi skal igennem en ny selvevalueringsrunde i 2020, så det er 
sidste gang vi arbejder med de gamle handlingsplaner.  
 
På DIR/ES er de to tilbageværende relevante udfordringer fra 
de gamle handlingsplaner beskæftigelsessituationen og 
optaget på ES. 
 
Beskæftigelsessituationen behandles under punkt 10. 
 
Optaget på ES er forbedret en smule i år, da det lykkedes at 
fylde de 20 pladser, uddannelsen har til rådighed. Desværre er 
der stadig et fald i antallet af ansøgere, der har bare været 
flere kvalificerede ansøgere i år. De LISE studerende er en 
meget vigtig fødekæde får både ES og DIR, og det er derfor 
vigtigt at vi fortsætter det tætte samarbejde med dem. SD 
undersøger mulighederne for at oprette en double degree med 
et udenlandsk universitet som et middel til at tiltrække flere 
studerende, men det ville give en del økonomiske udfordringer. 
Internationalt kontor/studie service anbefaler ikke at man laver 
double degrees på dimensionerede uddannelser. 
 
Da GRS ikke var repræsenteret ved mødet stede behandlede vi 
ikke handlingsplanen for GRS, udover at konstatere at GRS nu 
også er udfordret på beskæftigelsen, og at de har nået målet 
for effektivitet. 
 

 

10. Employability Da vi kom med i CGS’ employability satsning blev der udnævnt 
fagankre i både København og Ålborg. 
 
På GRS er Vibeke Andersson faganker og har i samarbejde med 
AAU karriere arrangeret en projektbørs for mobility studerende 
på 9. semester med FNs verdensmål som tema.  
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I Aalborg er Lise og Jesper fagankre. De har deltaget i et forløb 
hos AAU Karriere, og har arbejdet med at skabe bedre 
karrieredage. Målt på deltagertal har karrieredagene været en 
succes, der kommer langt flere studerende end tidligere.  
 
På sigt vil vi arbejde med også at arrangere en projektbørs, og 
at ’mainstreame’ karrierefokus, så det i så høj grad som muligt 
adresseres i undervisningen.  
 
Det kan også være en mulighed at aktivere vores aftagerpanel i 
højere grad end det er tilfældet i øjeblikket. Mentor-ordninger 
kunne være godt, men vi har desværre ikke midler til det. Vi 
skal overveje om vi kan dreje praktikken mod det private 
arbejdsmarked. Praktikken skal være i en international 
organisation – men kan i visse tilfælde godt være i Danmark. 
 
Studienævnet har i december og januar en tidligere studerende 
i virksomhedspraktik, og vil benytte sig af dette til at få lavet 
interviews med vores kandidater om deres karriereveje. Der 
skal desuden laves en egentlig strategi for employability. 
 

11. Fordeling af 
studiepladser 

Fra 2020 er vi er fuldt dimensioneret, og studienævnet har 
derefter kun 148 pladser til fordeling på alle uddannelser. 
 
Prodekan Malene Gram og viceinstitutleder Jan Holm 
Ingemann, har udarbejdet følgende fordeling for 2020 og 
fremover:   GRS 58, DIR 50, ES 20, og CIR 20 (heraf er 2 pladser 
reserveret til ES/CIR). 
 

 

12. Fastsættelse af dato 
for næste 
studienævnsmøde 
(februar) 

Fredag den 7. februar kl. 13.00 – 15.00   

13. Eventuelt Vi diskuterede behovet for at tydeliggøre at 
specialiseringsstuderende faktisk skriver 9. semesters projekter 
og specialer med relevans for deres specialisering.  
 
Det er i første omgang semesterkoordinator, der skal være 
opmærksom på det, når der tildeles vejleder. Herefter vil det 
være vejleders opgave at sikre fokus på specialiseringen. I 
fremtiden vil de studerendes specialisering fremgå af 
vejlederfordelingen.  
 

 

 
 
Emner til fremtidige møder: 

Klagesager 

 
 
 

 
 
 
 
Mødekalender 2019 

Møde 1 11. februar 2019 



Møde 2 11. april 2019 

Møde 3 12. juni 2019 

Møde 4 18. september 2019 

Møde 5 19. november 2019 

 


