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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 

Studienævnsreferatet fra oktober måned er godkendt per 
mail 

 

3. Trafiklys – 
frafaldstruede 
studerende 

DIR: 4 studerende er identificerede som frafaldstruede. De 
tre er der lavet en plan for, den sidste kan vi ikke få kontakt 
til på trods af tre henvendelser. 
 
ES: 1 studerende er identificeret som frafaldstruede, og der 
er lavet en studieplan 
 
GRS: Ingen studerende blev udpeget denne gang, men man 
har proaktivt kontaktet nogle studerende, som er kommet 
bagud, og har lavet studieplaner for dem. Der er desuden en 
gruppe studerende, der har byttet rundt på 9. og 10. 
semester, og som vi er særligt opmærksomme på.  
 

 

4. Studienævnsrapport Bortset fra vores beskæftigelsestal så har vi grønne tal på alle 
parametre. Det er rigtigt positivt, men tallene kan ændre sig 
næste år pga. Covid-19.  
 
På DIR/ES ser ledighedstallene dårlige ud. Der er sket en 
stigning til en ledighed på 30,8 % for 4. – 7. kvartal, hvilket er 
bekymrende højt. Der er her tale om den årgang, der blev 
færdige i 2018 – umiddelbart før arbejdet med employability 
begyndte og længe før den nye studieordning blev 
implementeret. Vi fortsætter selvfølgelig arbejdet, men 

ABi i samarbejde med 
employability 
koordinatorer 
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forsøger også at dykke dybere ned i tallene for at se hvad der 
kan ligge bag stigningen.  
 
Ledighedstallene for 4. 7. kvartal er på GRS faldet fra ca. 27% 
– 10%, hvilket er rigtig flot.  
 
GRS har iværksat mange employability-relaterede tiltag, som 
forhåbentligt betyder at ledighedstallet også fremover holder 
sig på et lavere niveau, men vi må være forberedte på 
udsving også i fremtiden. Coronapandemien vil sandsynligvis 
også have en indvirkning.  
 
Det blev kraftigt pointeret, hvor vigtigt det er at have 
tålmodighed, så de tiltag vi faktisk sætter i værk får en 
chance for at virke, før der skrides ind med drakoniske tiltag 
som ekstra dimensionering m.m. JHI har allerede pointeret 
den lange turn around tid på møder med fakultetsledelsen, 
og vil fortsætte med at gøre det.  
 

5. De ”gamle” 
handlingsplaner 

Handlingsplanen blev lavet i 2017 mens vi stadig var på CGS. 
Der er løbende lavet tilføjelser, men de fleste punkter i 
planen er afsluttet. Vi viderefører punktet med en indsats 
mod ledighed til den nye handlingsplan.   
 
Vi betragter derfor handlingsplanen som afsluttet. 

 

6. Nye handlingsplaner 
på baggrund af 
selvevalueringsrappo
rten 

De nye handlingsplaner kommer til at gælde i seks år – og er 
derfor meget vigtige for arbejdet i studienævnet. De er 
udarbejdet på baggrund af selvevalueringsrapporten og 
referatet fra selvevalueringsmødet. Da mange af udfordringer 
er de samme på tværs af DIR/ES/GRS, har vi valgt at lave én 
fælles handlingsplan.  
 
Kommentarer 
Kvalitetsområde 1: Optag på ES 
Selvom optaget har stabiliseret sig, er vi stadig interesserede i 
at tiltrække flere ansøgere, så vi kan få dygtigere studerende 
ind – hvilket i sidste ende også betyder dygtigere kandidater.  
 
SD påpeger at der skal afsættes ressourcer til arbejdet, hvis 
det skal gøres ordentligt. Vi kan ikke selv udarbejde 
videomateriale m.m. af en kvalitet, der giver mening.  
 
Der vil være en vis hjælp at hente i fællesadministrationen. 
Desuden får studienævnet en praktikant i foråret, som kan 
hjælpe med at afholde fokusgruppeinterviews.  
 
ABi og SD laver en liste over ønsker SNIF har til markedsføring 
og hjemmeside, og går videre med den til administrationen.  
 
Kvalitetsområde 2: Opbygning og forløb 
LRA: Vigtigt at få afdækket hvilken rolle har specialiseringerne 
i forhold til uddannelsen, før vi træffer beslutninger. Er de 
vigtige for vores optag? 
 
ABi: Hvis studienævnet for tværkulturelle studier ændrer 
deres studieordning, og specialiseringerne ikke længere vil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABi og SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



være en del af denne, så vil vi have for få studerende til at 
opretholde alle tre specialiseringer. Vi skal overveje det 
grundigt før vi ændrer på dem.     
 
Kvalitetsområde 3: Undervisningens og studiemiljøets 
kvalitet.  
Det er en stående udfordring for os, at de studerende kun er 
hos os i Ålborg/København i et enkelt år. Det gør det svært at 
bruge studerende på 9. semester til at aktivere de 
studerende på 7. semester. Der er flere muligheder i at 
samarbejde med studerende fra PAS/LISE, evt. gennem 
eksisterende studenterforeninger. Vigtigt at vide hvor de 
studerende har deres primære forankring henne. 
 
POLIS kan i Ålborg hjælpe med et bedre samarbejde mellem 
studiemiljøerne. POLIS har dog desværre meget få events på 
engelsk. POLIS arbejder på at få nogle flere events på engelsk, 
men de har overvejende danske studerende som deltager i 
deres events – et engelsksproget arrangement i foråret tiltrak 
ingen internationale studerende.  
 
Der er også andre studenterbevægelser som vi evt. kan 
invitere til vores Aalborg Seminar ved studiestart. 
BHSS laver en liste over relevante studenterorganisationer.  
 
Covid-19 gør det ikke nemmere at skabe et godt studiemiljø – 
både i Ålborg og København har vi måttet opgive 
arrangementer i efteråret. 
 
Kvalitetsområde 6: Nøgletal for relevans 
LRA foreslår at skrive Teach the teacher ind i tidsplanen i 
foråret 2021. 
 
Spørgsmålet om ressourcer rejses igen. Der gives ikke timer 
for deltagelse i instituttets Employability Team, eller det 
øvrige employability relaterede arbejde. Det er beklageligt, 
når netop kandidaternes jobsituation er umådelig vigtig for 
os.  
 
ABi vil rejse spørgsmålet på et USU møde.  
 
VA påpeger at MATCH eksisterer ikke i KBH, men kun i 
Aalborg, hvilket er rigtig ærgerligt i forhold til de muligheder 
de udbyder. Projektbørsen i Kbh. blev gennemført på trods af 
dette, men vi vil påpege problemet igen, især da København 
også er et vigtigt arbejdsmarked for kandidater fra Ålborg.  
 
GRS har haft succes med at projektgøre nogle af deres 
aktiviteter og har fået 3 projekter igennem hos 
erhvervspuljen, hvor der uddeles timer til projekter der 
skaber samarbejde med erhvervslivet.  
DR har fået godkendt to projekter af 100.000, hvilket har 
gjort at GRS har kunnet lave flere arrangementer.  
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7. Studiemiljø F20 Det er desværre meget lave svarprocenter vi har haft på både 
ES, DIR og GRS.  

 
 



Det betyder at svarene dårligt kan antages at være 
dækkende, og det er derfor svært at udlede noget fra dem.  
 
I stedet diskuterede vi mere generelt hvordan 
svarprocenterne på evalueringerne kan bringes i vejret. Dels 
handler det om timingen i udsendelsen – vi vil gerne tilbage 
til at få dem udsendt inden undervisningen slutter, så vi kan 
afsætte tid i undervisningen til at udfylde dem. Dels vil vi 
forsøge at gøre resultaterne synlige for de studerende – f.eks. 
ved at præsentere resultaterne fra sidste semesters 
evalueringer på semesterstartsarrangementet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ABi, SD, DR og LRA 

8. Sexisme/Racisme/ 
krænkende 
adfærd/diskriminere
nde adfærd 
(procedure) 

Vi skal have lavet en politik for håndtering af krænkende 
adfærd på studienævnet. Det skal tydeliggøres hvor 
studerende kan henvende sig, hvis de oplever krænkelser 
eller diskrimination, og hvordan medarbejdere skal håndtere 
sådanne henvendelser. Det kan både dreje sig om problemer 
internt blandt de studerende, eller mellem ansatte og 
studerende.   
 
Der udarbejdes et afsnit til håndbogen, hvor der står at man 
kan henvende sig til en person man føler sig tryg ved, f.eks. 
koordinator, studievejleder, studienævnsformanden eller en 
vejleder. Det skal altid være muligt at forblive anonym.  
 
Personen som modtager henvendelsen laver et kort referat 
og drøfter sagen med studienævnsformanden. Sammen 
træffes en afgørelse om hvad der videre skal ske.  
 
På næste møde drøftes et udkast til proceduren, som 
derefter skrives ind i studiehåndbogen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABi 

9. Næste semester Undervisningslokalerne er på plads for næste semester. 
 
GRS har igen fået et stort lokale, og kan køre fysisk 
undervisning med afstand, hvis smittetrykket tillader det.  
 
I Ålborg har vi fået lokaler med plads til afstand for 
specialiseringer, Emerging powers og ES. Til gengæld vil vi 
sandsynligvis skulle finde delvis online løsninger til Project 
management og Topical seminars.  
  

 

10. Eventuelt Censorindberetning 
Vi har fået en censorindberetning af en censor vedr. vores 
læringsmål for specialet, som censor ikke synes har været 
fyldestgørende. Der er lavet nye læringsmål i den nye 
studieordning.  
 
Derudover blev der kommenteret på planlægningen af 
formøder, som hidtil har været en uformel aftale mellem 
censor og vejleder og ikke skemalagt.  
I forbindelse med forårseksamen med ekstern censur skrives 
til vejledere, at man anbefaler (og forventer) at der er afsat 
tid til formøde med censor.  
 
Censorindberetningen er sendt til censorformanden.  
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Valgresultat for studienævnet:  
Vi har fået nye studentermedlemmer, og møderne vil 
fremover blive afholdt på engelsk, men referaterne vil så vidt 
muligt blive på dansk.  
 
Normark:  
På ES er der i forårssemesteret en 72 timers prøve.  
Der var enighed om at der afsættes 1 time pr. opgave.  
Dette besluttes formelt på næste studienævnsmøde.  
 
Kontakt til de studerende 
Vi er i tvivl om hvorvidt alle studerende har fået gennemført 
to-faktor valideringen. Det er meget vigtigt, at de studerende 
får kontaktet IT, og får det ordnet da deres eksamen i januar 
vil være online. Det er svært at få et overblik over, hvor 
mange som ikke har fået denne validering, men CMS sender 
en besked ud via Facebook så de kan få adgang til deres AAU 
mail. 
 
Nyt møde 
Dato for nyt møde i februar er planlagt til d. 9. februar 2021 
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Emner til fremtidige møder: 

Klage sager 

 
 
 

 
 
 
 
Mødekalender 2021 

Møde 1 9. februar 2021 

 
 


