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Mødedato og -tidspunkt 8. oktober 2020 kl. 13 – 15 
Sted MS Teams 
Deltagere: Valgte VIP Ane Bislev, Jesper Zeuthen og Danny Raymond 
Deltagere: Valgte studerende  
Deltagere: Observatører/gæster Katrine Sandø Stevn (ref.) 
Afbud Anne Vestergaard Larsen, Søren Dosenrode, Lise Rolandsen Augustin, Bolette 

Halkjær Skov Sørensen, Cecilie Juel Larsen, Sarian Kosma Jarosz, Jeppe 
Brüggert, Jeppe Gammelholm Petersen, Christoffer Mølgaard Sørensen, Jan 
Holm Ingemann, Ben Dorfman 

Referat godkendt den 13. november 2020 
 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 
Drøftelse Beslutning/opfølgning 

Ansvar. for opfølg. 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
Godkendt uden bemærkninger.  

2. Godkendelse af 
referat 

Studienævnsreferatet fra august måned er godkendt per 
mail. 

 

3. Kontrol af opbrugte 
prøveforsøg  

4 studerende blev fundet ved kontrollen og er blevet 
udmeldt. Ingen havde søgt om yderligere forsøg. 
2 studerende fra GRS  
2 studerende fra ES/DIR 
 

 

4. Studienævnsrapport Punktet udskydes til mødet i december, da vi ikke har 
modtaget årets rapporter.  
 

 

5. Handlingsplaner med 
status 

Der bliver udarbejdet nye handlingsplaner på baggrund af 
den nylige selvevaluering. De vil blive drøftet på 
studienævnsmødet i december.  
 
Enkelte punkter vil gå igen fra de nuværende 
handlingsplaner, nemlig fokus på arbejdsløshedstal og 
optaget på ES. 
 
De enkelte uddannelser skal overveje, om der er noget som 
de gerne vil have skrevet ind i handlingsplanerne. Vi skal 
arbejde med dem i seks år, så det er vigtigt at vi får dem 
målrettet emner vi gerne vil arbejde med.  
 
Beskæftigelse vil stadig være en udfordring – og vi forventer 
at Covid-19 måske kan have negativ indflydelse på tallene. 
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6. Retningslinjer for 
digitale 
specialeeksaminer i 
fremtiden 

Bestemmelsen om, at der skal være tilsyn ved mundtlige 
specialeeksaminer, er taget ud af eksamensbekendtgørelsen. 
 
Så længe der er Corona, er vi nødt til at være fleksible i 
forhold til afholdelse af specialeeksamen/projekteksamen.  
 
På længere sigt skal vi fastlægge retningslinjer for, hvornår vi 
tilbyder muligheden for online eksamener.  
Det vil betyde besparelser på censorrejser, og være nemt for 
studerende, der befinder sig i udlandet, men tilknytningen til 
Danmark for mange af vores studerende vil forsvinde. 
 
Vi har altid nogle studerende i udlandet, som tager eksamen 
online. Spørgsmålet er om dette antal vil blive meget højt, 
hvis det bliver muligt at afholde specialeeksamen uden tilsyn. 
 
Det vil blive svært for de studerende at deltage i 
specialeseminarer osv., hvis de sidder i deres hjemland.  
Der vil dermed være mindre sparring, færre klynger og færre 
gruppediskussioner. 
 
Der er en værdi i at afholde fysiske eksamener, og vi vil gerne 
tilbage til fysisk eksamen når Covid-19 er under kontrol. For 
nu fastholder vi, at studerende kan søge dispensation til 
online eksamen, og vil være meget fleksible i forhold til 
gyldige grunde. På sigt skal vi have lavet nogle retningslinjer, 
men vi venter og ser, hvordan verden ser ud post-Corona.  
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7. Norm-ark Normarket skal opdateres på baggrund af en specialegruppe i 
foråret med 4 studerende. 
Hidtil har der kun været til og med 3 studerende til speciale 
på norm-arket, og der skal derfor tages stilling til hvor meget 
der skal gives til vejledning af store specialegrupper.  
Samtidig skal der kigges på sideantal og eksamenstid for store 
specialegrupper. 
 
Forslaget vedr. specialer med 4+ studerende lyder som 
følgende, og blev vedtaget på mødet. 
 
4+ medlemmer udløser 50 timer  
3 medlemmer udløser 40 timer  
2 medlemmer udløser 30 timer  
Individuel udløser 20 timer  
 
 
Normark rettes desuden til, så der ikke længere står at der 
kun er intern censur på opgaver der får 12 eller 02 og 
derunder   
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8. Ændring af 
specialemodulerne 
for store specialer 

Studieordningerne opdateres med sidetal for større 
specialegrupper. Følgende tilføjes til studieordningen: 
 
Specialelængde:  
4+ personer: 80-130 sider 
3 medlemmer: 65-130 sider 
2 medlemmer: 50-100 sider 
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1 medlem: 35-70 sider 
9. STÅ-prognoser STÅ-prognoserne er desværre som sædvanlig misvisende, da 

gæstestuderende, CCG studerende og kinesiske CIR 
studerende tilsyneladende ikke tælles med i antallet af 
nyoptagne. Det betyder at vores effektivitet kommer til at se 
meget høj ud, da de STÅ vi producerer fordeles på for få 
hoveder.  
 
Jan videreformidler vores kommentarer til prognosen.  
 

 

10. Åbning for 
modtagelse af 
gæstestuderende i 
forårssemesteret 

Lige nu modtager vi kun gæstestuderende i 
efterårssemestret. Internationalt Kontor har spurgt, om vi er 
interesserede i at åbne for modtagelse af gæstestuderende i 
forårssemestret.  
 
Både DIR/ES og GRS vil gerne åbne op for gæstestuderende i 
foråret, og det blev derfor vedtaget at vi går vider med det.  
 

ABi 

11. Eventuelt Vi drøftede selvevalueringsmødets fokus på et mere 
fokuseret optag på uddannelserne. Alle var enige om at det 
er vigtigt at holde fast i diversiteten, og at nogle af de skæve 
profiler bidrager med mange interessante perspektiver. GRS 
har haft gode erfaringer med at optage to studerende fra 
hhv. politiet og forsvaret. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Emner til fremtidige møder: 

Klagesager 
 
 
 

 
 
 
 
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 
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