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Mødedato og -tidspunkt 29. maj 2020 kl. 13 – 14.30 

Sted MS Teams 

Deltagere: Valgte VIP Ane Bislev, Jesper Zeuthen, Søren Dosenrode og Lise Rolandsen Augustin 

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

Deltagere: Observatører/gæster Jan Holm Ingemann og Anne Vestergaard Larsen (ref.) 

Afbud Danny Raymond, Sarian Kosma Jarosz, Stine Føns Pedersen, Ben Dorfmann, 
Katrine Sandø Stevn og Jeppe Gammelholm Petersen 

Referat godkendt den  

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Godkendelse af 
dagsroden  

Godkendt  

2. Selvevaluering Selvevalueringsrapporten er bygget op efter samme skabelon 
som sidste gang, og dele af teksten har vi kunnet kopiere fra 
sidst. Instituttets AC-medarbejdere har også bidraget med 
tekst relateret til instituttet, hvor det er relevant.  
 
Punkt 4 og 8 er ikke færdige endnu, men bliver det snart. 
Input modtages gerne per mail efter mødet.  
 
Der afholdes selvevalueringsmøde i efteråret med deltagelse 
af Rasmus Brun Pedersen fra AU som ekstern ekspert og to 
aftagerrepræsentanter, der udpeges snarest.  
 
På baggrund af mødet bliver der lavet handlingsplaner, som 
vi skal arbejde med de næste seks år. 
 
I arbejdet med rapporten, har der været en udfordring i 
brugen af betegnelser omkring vores uddannelser: Taler vi 
om uddannelser, specialiseringer eller kandidatretninger? Det 
afspejler meget godt de reelle udfordringer vi står med til 
daglig om definitionen af vores uddannelser. 
 

Indledning 

JHI: Det er en rigtig god indledning, som giver et godt 
overblik. 
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Opsummering  

Hos DIR er der forbedringspotentiale/opmærksomhedspunkt 
ved ledighed efter 4 – 7. semester. 
 
ES har samme opmærksomhedspunkt. Der skal desuden 
holdes skarpt øje med optaget, så vi sikrer et stabilt optag. 
Det er svagt stigende i øjeblikket, men må gerne stige mere.  
 
GRS har også opmærksomhedspunktet vedr. ledighed, men 
har også fået et nyt opmærksomhedspunkt vedr. frafald. 
 

Nøgletal for kvalitet 

Ingen kommetarer. 

Nøgletal, vi selv vil rette fokus mod 

Sammensætningen af de studerende vi optager, så der 
fortsat er balance mellem danske og udenlandske ansøgere 
og ansøgere fra HUM og SAMF. 
 
Har vi de rette uddannelser, og tiltrækker vi de rette 
studerende, kunne være et diskussionspunkt til 
selvevalueringsmødet. 
 

Opbygning og forløb 

Det kan være en udfordring at have en uddannelse, hvor de 
studerende kommer fra mange forskellige studieretninger. 
  
Lise foreslår at tilføje en pind under grundlaget for at 
reformere vores studieordning: Anvendelse af teori i praksis, 
og mere case-baseret undervisning. 
 

Undervisning og studiemiljøets kvalitet 

Der er taget udgangspunkt i de kursus og 
semesterevalueringer, som vi har behandlet på 
studienævnsmøderne. De forbedringspunkter der er, har vi 
tænkt ind i den nye studieordning. 
 
Fra de studerende: 

 Gæsteforelæsninger kan bidrage positivt til 
kvaliteten.  

 Ang. niveauet i undervisningen, nogen synes det er 
for højt, andre synes det er for let. Det er en 
udfordring, der skyldes de studerendes meget 
forskellige baggrunde. 
 

Et kritikpunkt fra ES studerende i forhold til ’Rising powers 
and emerging markets’ – der er for lidt fokus på Europa. Det 
kunne evt. løses ved, at der bliver tilknyttet en ES underviser, 
så kurset kommer til at linke bedre op til ES studerende. 
Fokus kan være på relationerne mellem Europa og resten af 
verden. I den nye studieordning er der også lagt op til, at der 
skal fokuseres mere på den private sektor. 
 



Mulighederne for at udbyde egentlige introkurser begrænses 
af at vi ikke længere kan udbyde ikke ECTS belagte kurser, så 
undervisningsdifferentiering skal indtænkes i de almindelige 
kurser.  
 
Vi forsøger fra efteråret at eksperimentere med 
introducerende videoer på DIR/ES evt. fulgt op af en test.  
 
Forskelligheden kan udnyttes i forhold til projektarbejdet. 
Vi gør det mere case-orienteret fremadrettet – og det vil også 
hjælpe på det med forskellene. 
 

Forskningsdækning og -miljøer  

Forskningsgruppen DEMOS skal tilføjes på LAS og TIR. 
 

Pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling  

Teksten omhandler i høj grad tiltag på institutniveau, men vi 
har tilføjet lærermøder og vores udviklingsprojekter på 
studienævnsniveau. 
 

Nøgletal for relevans  

Vi skal have stort fokus på vores røde tal på ledighed. Helst 
skal vi både sikre at kandidaterne kommer hurtigt i job og at 
de finder relevante jobs.  
 
Lige nu deltager vi i MEGA projekter, hvilket ikke er nævnt i 
rapporten. Vi kan også lægge vægt på international erfaring, 
tværfaglighed og interkulturelle kompetencer 

Dialog med dimittender 

Vi har vores LinkedIn gruppe og mange af os har også 
personlig kontakt til dimittender.  
 
FB-side på ES er ved at blive opbygget – vi har fået ca. 100 
følgere på tre uger, og en del af dem er alumner. GGS har 
også en FB-gruppe. 
 

Samarbejde og dialog med arbejdsmarkedet 

Her tages der udgangspunkt i vores aftagerpanelmøde og den 
dialog vi havde der.  
 
Øvrige Forslag: 

Fællesskab blandt de studerende: Da vi kun er her et år, er 
det svært at få noget, der samler os og kan gives videre. 
De studerende er ikke helt enige, nogen mener, der er meget 
interaktion uden for klasselokalet, mens andre mener, at de 
mest er sammen med dem, de kender fra deres BA. 
POLIS laver ikke så meget på engelsk, derfor bliver det ikke 
brugt så meget. Der er måske lidt mere sammenhold på 
specialiseringerne. 
  



3. Ændringer til 
studieordningen – 
tilføje 
specialeforberedende 
kursus til Mobility på 
GRS 

Der er en lille ændring til studieordningen 2021, så vi får 
indført specialeforberedende kursus på Mobility semestret 
på GRS. 
 
Ændringen kan træde i kraft fra E21. 
 
Der tages 5 ECTS fra semesterprojektet og så indfører vi 
samme kursus på Mobility, som på de øvrige 9. semestre. 
 
Godkendt af studienævnet. 
 

 

4. Evt. Vejledning: Det blev kort drøftet, hvordan vejledning kan 
bruges, og hvem har ansvaret for at man får den vejledning 
man har ret til. Det er de studerendes eget ansvar at 
kontakte vejleder, og et fælles ansvar at få tilrettelagt 
vejledningsprocessen forsvarligt. 
 
Sidetælling: I den nye studieordning tæller referencer ikke 
længere med i sidetallet. Vi vil dispensere for studerende på 
den gamle ordning i 2020/21, så de heller ikke længere skal 
tælle referencerne med. 
 
Optag: Ekstra point til studerende med særligt relevante 
baggrunde i optagelsesprocessen. Der kan gives et 
karakterpoint for relevant erfaring uden for studiet, og et hvis 
ansøgeren har yderligere 30 relevante ECTS ud over de 
adgangsgivende 30 ECTS. Så man kan opnå enten et eller to 
karakterpoint ekstra. 
 

 

 
 
 
Emner til fremtidige møder: 

Klage sager 

 
 
 

 
 
 
 
Mødekalender 2020 

Møde 1 7. februar 2020 

Møde 2 14. maj 2020 

Møde 3 ekstraordinær 29. maj 2020 

Møde 4 31. august 2020 

Møde 5 8. oktober 2020 

Møde 6 10. december 2020 

 


