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Mødedato og -tidspunkt 7. februar 2020 kl. 13 - 15 

Sted FIB1 rum37 møderum; CPH FKJ10B (C) 2.21 Møderum m. videokonference 
<10b-2.05@cph.aau.dk 

Deltagere: Valgte VIP Ane Bislev, Jesper Zeuthen, Lise Rolandsen Agustin og Danny Raymond 

Deltagere: Valgte studerende Bolette Halkjær Skov Sørensen, Cecilie Juel Larsen, Jeppe Brüggert  

Deltagere: Observatører/gæster Stine Føns Pedersen, Li Xing, Anne Vestergaard Larsen (ref.) 

Afbud Søren Dosenrode, Jeppe Gammelholm Petersen, Sarian Kosma Jarosz, , Jan 
Holm Ingemann, Ben Dorfmann, Katrine Sandø Stevn, Wolfgang Zank 

Referat godkendt den  

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger.  

2. Godkendelse af 
referat 

Er sket pr. mail  

3. Farvel til gamle 
medlemmer  

Det var tid at sige farvel til de afgående 
studienævnsmedlemmer, Wolfgang Zank og Li Xing. Wolfgang 
var ikke til stede. Studienævnsformand Ane takkede Li Xing for 
hans store arbejde i studienævnet både som formand og 
menigt medlem. Li har været i studienævnet siden 2004.  
Studienævnet ønskede også Li Xing tillykke med titlen som 
årets underviser på studienævnet. Li takkede af, og forlod 
mødet. 
  

 

4. Velkommen til nye 
medlemmer og 
præsentation 

Nye VIP medlemmer blev præsenteret. Lise Rolandsen Agustin, 
er koordinator for DIR uddannelsens 1. og 2. semester. Jesper 
Zeuthen er koordinator for DIR uddannelsens 3. semester. Og 
Danny Raymond, som har siddet med som observatør i mange 
år, er nu valgt ind som menigt medlem. Danny er koordinator 
for GRS. Søren Dosenrode, koordinator for ES, var ikke tilstede 
på mødet. 
 
Nye studenterrepræsentanter blev ligeledes præsenteret. 
Bolette Halkjær Skov Sørensen fra ES, Cecilie Juel Larsen også 
ES. Jeppe Brüggert fra DIR. Desuden er Jeppe Gammelholm 
Petersen fra DIR og Sarian Kosma Jarosz fra GRS valgt ind, de 
var ikke tilstede på det første møde. 
 
Derudover var studievejleder for ES og DIR Stine Føns Pedersen 
tilstede. 
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5. Konstituering og 
valg af formand 
(blandt de ansatte) 
og næstformand 
(blandt de 
studerende) 

Der blev valgt studienævnsformand, hvor Ane Bislev modtog 
genvalg. 
Der blev også blandt de studerende valgt en næstformand. Det 
blev Bolette Halkjær Skov Sørensen.  

 

6. Godkendelse af 
semesterbeskrivels
er 

Semesterbeskrivelserne blev godkendt uden bemærkninger – 
der var sket små tilrettelser pr. mail før mødet. 

MMO og KSS sørger for 
at få dem opdateret i 
Moodle og på 
hjemmeside. 
 

7. Gennemgang af 
kursus-, projekt- og 
semesterevaluering
er E19 

Global Refugee Studies (GRS) 
Svarprocenten er desværre meget lav, specielt for 
semesterevalueringer. Af dem der har svaret, har 60 % sagt, 
der skal være mere information. Det undrer GRS sig over, da 
der gøres meget for at informere de studerende via infomøder 
og skriftligt gennem Moodle, men de vil kigge på, om der kan 
gøres mere. 
 
De studerende synes deres kompetencer i forhold til metode, 
er blevet bedre. Det er GRS glad for, da de har haft nye tiltag i 
netop dette fag. Der afholdes metodeseminar, hvor der tages 
udgangspunkt i de studerendes projekter. Der er to VIP 
tilstede, som kommenterer på de enkeltes projekter og valg af 
metode.  
 
Der har dette semester været utilfredshed omkring praktiske 
forhold på studiet, hvilket nok skyldes, at vi har været ramt af 
sygdom på sekretærsiden. Studiesekretæren skal også være 
mere synlig. Det vil vi prøve at imødekomme ved, at 
sekretæren deltager i informationsmøderne.  
 
Indeklimaet er et andet klagepunkt, det er videregivet til 
Campusservice.  
 
De udenlandske studerende vil gerne have flere semi-faglige 
arrangementer. Det har vi tidligere haft på VIP initiativ, men 
der dukkede ingen op. Vi har derfor lagt op til, at de 
studerende selv skal generere ideer, så hjælper vi med at 
facilitere dem.   
 
Der har været en del klager over en enkelt vejleder. Danny har 
haft en snak ved vedkommende, og det vil der blive rettet op 
på. 
 
Development and International Relations (DIR) 
De 4 specialiseringer er der positive tilbagemeldinger på. 
 
Der er en del kommentarer til metode-kurset og theories of 
international relations, om at det i høj grad minder om noget, 
de har haft tidligere. Det er en kendt problemstilling, som vi 
har taget højde for i vores nye studieordning, der træder i kraft 
til september. Her vil undervisningen blive mere differentieret 
og case-baseret, da der er stor forskel på niveauet hos de 
studerende, da de kommer fra mange forskellige baggrunde. 
 

 



Evalueringen af RIR var generelt god, dog mangler der 
sammenhæng mellem kursusgangene. Diskussionstimerne i 
development-undervisningen har været gode.  
 
I projektevalueringerne fremgår det, at det kunne være godt 
med en indledende forventningsafstemning mellem VIP og 
studerende, så man undgår senere misforståelser omkring 
niveauet. Der har været eksperimenteret med klyngevejleding 
hos enkelte vejledere. Der er blandede reaktioner blandt de 
studerende, der nogle gange føler at de får mindre vejledning. 
Det er vigtigt at tydeliggøre, at der ligger pædagogiske og ikke 
økonomiske hensyn bag forsøgene med klyngevejledning. 
  
Der er klager over indeklimaet, og de studerende synes, der er 
brugt meget tid på tekniske problemer. Det er rigtig, at der har 
været mange IT problemer i år. Lise har talt med IT. De 
fortæller, at de laver tjek to gange om året i alle 
undervisningslokalerne. De fortalte også, at der findes et mini 
kursus for underviserne, hvor man kan lære selv at afhjælpe en 
del af de tekniske problemer. Lise har givet de andre 
undervisere besked.  
 
Evalueringerne påpeger også at kantinen er for dyr og dårlig. 
Her nikkes samstemmende hele vejen rundt om bordet.  
 
European Studies (ES)  
(indsat fra mail, da Søren Dosenrode var forhindret til mødet.) 
 
I would like to add a comment or two relating to the student’s 
evaluation of the lectures of the fall semester 2019 (European 
Studies). 
 
In general the comments were positive, and a number of 
suggestions were very constructive, and will be taken into 
consideration by the relevant readers.  
 
The comments also mentioned the problem of ‘repetition’ 
understood in the way, that students having attended LISE 
note, that they already had matching lectures (one noted the 
use of the same slides, too). This problem is genuine and a 
challenge we cannot evade completely. But we could make 
sure, that the textbooks are not the same, and we could 
introduce two texts for e.g. Theory of International Relations, 
one on the introductory level, and one more advanced. We will 
have to work on this issue.  
 
One student laments, that (s)he was not introduced to Realism 
and Liberalism in the TIR Course, whereas the rest of her/his 
colleagues already knew it. In the same evaluation, there was 
also a student, who had not heard about the aims of the 
course.  We do not know whether it is the same, but looking at 
the attendance sheets, one student missed the two first 
lectures. As written, we do not know whether the student is 
the same, but as I lectured in the two first lectures of TIR I 
positively know that the learning objectives were 
communicated orally and on PPT, and that the first module was 
devoted to Realism and the second to Liberalism.  



 
 

8. Eventuelt Der var et par spørgsmål/kommentarer fra de studerende 
under eventuelt.  

 Hvis man er aktiv i studentersamfund eller andre 
studierelevante aktiviteter, kan der så dispenseres fra 
reglen om 80% deltagelse for at bestå ved aktiv 
deltagelse? Svar: det kan vi desværre ikke, da der ville 
være mange gråzonetilfælde. Hvis ikke man har været 
tilstede til 80% af undervisningen og deltaget aktivt, 
kan man ikke bestå kurset uden eksamen. 

 

 Når undervisningen aflyses, fordi underviser er 
forhindret, er der nogen, der synes, der går for lang tid 
fra aflysning til erstatningstime. Svar: vi bestræber os 
på, at få afviklet den aflyste gang hurtigst muligt, men 
der er meget, der skal tages hensyn til (e.g. lokaler og 
anden undervisning), som gør, at det ikke altid kan 
blive umiddelbart efter aflysningen. 

 

 Hvordan forhindrer man, at der snydes med 
registreringen til kurserne med fremmøde-
registrering? Der er mange der omgås reglerne. En 
løsning kunne være, at man stikprøvemæssigt laver 
ekstra tælling ved slutningen af lektionen – hvis der er 
færre studerende, end der er krydset af, vil der blive 
navneopråb. Tage det med videre til USU og hører, 
hvad andre gør. 

 
De studerende påpegede, at der er problemer med information 
på hjemmeside og Moodle. F.eks. fremgår GGS som en hel 
uddannelse på hjemmesiden.  
Praktikdokument på Moodle burde opdateres.  
 
Vi skal i gang med Selvevaluering her til foråret, i den 
forbindelse skal de to uddannelser samt specialiseringen i Kbh. 
evalueres, og vi har fået lov, at have en aftager med for hver af 
de tre uddannelser/specialisering ES, DIR og GRS. 
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9.    

 
 
Emner til fremtidige møder: 

Klage sager 

 
 
 

 
 
 
 
Mødekalender 2019 

Møde 1 7. februar 2020 

Møde 2 14. maj 2020 

Møde 3 31. august 2020 

Møde 4 8. oktober 2020 



Møde 5 10. december 2020 

 


