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Mødedato og -tidspunkt 9. februar 2021 kl. 13.45 – 15.45 

Sted MS Teams 

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

Deltagere: Valgte studerende Bolette Halkjær Skov Sørensen, Nicholas Pizzo, Laura-Madeleine Detels og 
Gustav Jensen 

Deltagere: Observatører/gæster Christoffer Mølgaard Sørensen, Jan Holm Ingemann, Katrine Sandø Stevn, 
Vibeke Andersson, Anne Vestergaard Larsen (ref) 

Afbud Søren Dosenrode, Cecilie Juel Larsen, Sarian Kosma Jarosz, Jeppe Brüggert og 
Jeppe Gammelholm Petersen, Kirsten Jæger, Morten Melander Olesen 

Referat godkendt den 29. marts pr. mail 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Godkendelse af 
dagsorden/ Approval 
of the agenda 

Dagsorden blev godkendt.  

2. Godkendelse af 
referat/ Approval of 
the minutes from the 
last meeting (in 
Danish) 

Sidste mødes referat er godkendt pr. mail den 22. december 
2020. 

 

3. Farvel til gamle 
medlemmer (hvis 
nogle)/ Taking leave 
of outgoing members 
(if relevant) 

Der var ingen afgående studienævnsmedlemmer tilstede, så 
punktet springes over. 

 

4. Velkommen til nye 
medlemmer og 
præsentation/ 
Welcome and 
presentation of new 
members 

Velkommen til de nye studerende 
Ane præsenterede hele bordet rundt, de studerende 
præsenterede sig selv. 
 
Laura-Madeleine Detels fra Tyskland går på CIR 
Bolette Halkjær Skov Sørensen ES studerende 
Nicholas Pizzo fra USA, læser ES  
Gustav Jensen læser DIR 
 

 

5. Konstituering og valg 
af næstformand 
(blandt de 
studerende)/ 
Establishment and 
election of new vice-
chairperson 

Bolette er interesseret i at forsætte som næstformand. 
De nye studerende spurgte ind til ansvarsområdet, der 
inkluderer deltagelse i USU, godkende dagsorden til 
studienævnsmøder, deltage i møderne, deltage i 
studenterrådet. 
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Det mere uformelle arbejde består i at bygge bro mellem 
studienævn og studerende blandt andet ved sammen med 
studievejlederen at holde øje med, hvad der rører sig i FB-
gruppen. Opstår der tvivlsspørgsmål på FB, så informeres 
studiet, så vi kan få det opklaret. 
 
Bolette blev valgt og forsætter som næstformand. 
 

6. Godkendelse af 
semesterbeskrivelser
/Approval of 
semester descriptions 

Semesterbeskrivelserne er vedhæftet mødeindkaldelsen og 
de blev alle godkendt. 
 

 

7. Evt. Evalueringer E20 
/ Evaluations autumn 
2020 (if ready) 

ES 
Generelt er semestrene 7 og 9 forløbet så gnidningsfrit som 
man kunne forvente med Covid.  
Metode: der skal ses på den kvantitative del 
Online undervisning fungerer bedst når der er interaktion 
inkluderet; opgaver, Q&A etc.  
Mht. gruppedannelse må vi forsøge at få processen startet så 
tidligt som muligt 
 
DIR 
Syvende semester 
Overordnet tilfredshed med gruppearbejde. Dog skal vi gøre 
mere ud af at fortælle de studerende, hvad der forventes af 
projektet. Der var nogen utilfredshed med gruppedannelsen, 
primært timing og vanskelligheden af at danne grupper med 
mennesker man knap havde mødt grundet Covid-19.  
 
Godt halvdelen af de studerende mente, semesteret var 
akademisk udfordrende, og de fleste kritikpunkter knytter sig 
til situationen omkring Covid-19 og online undervisningen. 
Metodefaget er populært, og de kunne godt lide den opgave, 
de skulle løse som erstatning for fremmøde. Dog vil de gerne 
at PBL flyttes til tidligere i kurset.  
 
TIR, enkelte studerende er utilfredse med eksamensformen 
(aktiv deltagelse/fremmøde). De mener, det er en useriøs 
eksamensform. Derimod var de meget tilfredse med 
simulation game, studenterkonferencer og læsegrupper. 
På development-modulet, vil de gerne have færre 
gruppepræsentationer. De efterlyser en rød tråd og vil gerne 
at der fokuseres på at forklare og anvende teorierne. Enkelte 
studerende fandt eksamen svær. 
 
Specialiseringerne er de studerende meget tilfredse med, dog 
var det svært, at nogle var online og andre tilstede. RIR fik en 
god evaluering. 
 
Der har været for meget selvstudie, men det er igen pga. 
Covid-19.  
 
Der er en fejl i spørgeskemaerne. De studerende ledes hen til 
kurser, som de ikke har deltaget i. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVL 
 
 
 



Gustav kommenterede på evalueringerne vedr. 
gruppedannelsen. Den kom for sent og det er meget store 
grupper. Der er en grund til de store grupper, som både er 
økonomisk og pædagogisk, men med hensyn til, hvornår 
gruppedannelse er placeret, vil vi forsøge at rykke den til 
tidligere på semesteret, men det kan være svært, fordi de 
studerende jo alle er nye, og skal nå at lære hinanden at 
kende. 
 
Niende semester 
På Mobility semester var der studerende fra PAS, DIR og CCG. 
De var meget tilfredse med semesteret, dog ville de gerne 
have haft en karakter for deres semesterprojekt, ikke blot 
bestået/ikke bestået. 
  
Det er et bevidst valg, at det er en bestået/ikke bestået 
eksamen, fordi de studerende arbejder sammen med 
forskellige virksomheder – og det kan være forskelligt hvad 
der kommer ud af det. Også for at tage presset af de 
studerende. I København, hvor Mobility normalt afholdes er 
praktikprojektet også en bestået/ikke bestået eksamen, og 
derfor passer eksamensformen godt i København, men det 
kan være det skal overvejes, om der skal indføres karakter i 
Aalborg, hvor praktikken er med karakter for projektet. 
 
Praktikken 
Praktikstederne synes, det er gået rigtig godt, og de 
studerende har været dygtige. De klarede også lock-down 
rigtig fint. 
De studerende synes projektet vægter for meget på 
semesteret, og de ville gerne have haft en senere 
afleveringsdato for projektet. 
 

GRS 

7. semester 
Kommentar til svarprocenten (40%): der er kun 18 der har 
svaret og det udgør ikke 40%. Tallet er desværre lavt. Vi vil 
fremover spørge studenterrepræsentanterne om de vil poste 
en reminder på deres Facebook side. 
 
Kommentar til Info ved studiestart. De fleste studerende 
synes at der har været ok info ved studiestart. Dog er der 
stadig en del vi kan arbejde med og dette er formidlet videre 
til gruppen af ansvarlige. Der har været forvirring omkring 
den nye eksamensform, og stor utilfredshed med 
informationerne omkring dette. 
 
Der er en overvejende tilfredshed med det faglige udkomme 
af projektskrivningen. Et stort flertal bruger et 
tilfredsstillende antal timer på deres projekter. 
Et meget stort flertal af de studerende der har svaret på 
denne evaluering som synes at de har fået rigtig meget eller 
meget ud af deres metodeseminar.  
 
Theories of International Relations: Meget fine 
tilbagemeldinger hele vejen igennem. 



International Development: Igen meget fine 
tilbagemeldinger, dog skal der gøres lidt mere ved at oplyse 
om målsætningen for kurset. 
International Organisations, Human Rights and International 
Law in the context of Refugees: Har fået meget fine 
evalueringer hele vejen igennem. 
 
9. semester 
Overvejende tilfredshed med Mobility semesteret fra de 
studerendes side. 
 

8. Norm ark / 
Adjustment of 
teaching hour 
specifications 

Det blev besluttet, at man får 1 time for at rette 72 timers 
skriftlig eksamensopgave. 
 

 

9. Sexisme/Racisme/ 
krænkende 
adfærd/diskriminere
nde adfærd 
(procedure) / 
Procedure for 
handling sexism, 
racism and other 
types of 
offensive/discriminat
ory behavior 

Studienævnet diskuterede et udkast til en tekst som Ane 
fremlagde. Teksten skal bruges i vores studie guide i Ålborg 
og måske i student håndbog på GRS.  
 
Der var gode diskussioner om, hvem den studerende skal 
kontakte og hvor præcis vejledningen kan laves, da den skal 
dække situationer af meget forskellig karakter. Det blev 
fremhævet at det er vigtigt at vejledningen fortæller om 
konsekvenserne af en evt. henvendelse.  
 
Officielle henvendelser og egentlige klager skal gå til 
studienævnsformanden. Studienævnsformanden skal også 
informeres om andre tilfælde, så vi sikrer at der reageres på 
henvendelserne, men da AAU ikke har faste retningslinjer for 
behandlingen af den type henvendelser, vil det være 
forskelligt fra sag til sag hvordan de håndteres.  
 
Vi talte også om forskellen på anonymitet og fortrolighed. Og 
nåede frem til, at vi får svært ved at love anonymitet, men vi 
kan love fortrolighed.  
 
Når vi har en færdig tekst skal alle ansatte omkring 
uddannelsen også informeres, så alle ved, hvordan 
krænkelsessager håndteres i fremtiden. 
 
Teksten til de to afdelinger behøver nødvendigvis ikke være 
100% ens, da der kan være forskellige procedurer. 
 

ABi retter til, og vi tager 
emnet op på næste 
møde. 

10. Aktivitetsudvalg / 
The new social 
committee 

I Aalborg har vi nedsat et Socialt aktivitetsudvalg, som har 
lavet forskellige tiltag her i foråret. Der er et online 
arrangement med 4 studerende der fortæller om deres 
praktikophold i efteråret. Der vil komme et tilsvarende 
arrangement, hvor det er studerende fra Mobility-modulet, 
der holder oplæg. Der har også været afholdt en Walk and 
talk med stor succes, selvfølgelig sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt. 
 
POLIS kan også hjælpe med dette – de leder efter en indgang 
til SNIF. Flere af de nye studenterrepræsentanter i 
studienævnet er medlem af POLIS. 
 

Punktet gentages på 
næste møde. 



I København har man lavet studiegrupper med 7 i hver 
gruppe, de arbejder sammen om præsentationer til 
undervisningen, men har også fået den opgave, at gruppen 
skal bruges til sociale arrangementer en gang om ugen. 
 
Disse tiltag er for at afhjælpe ensomhed blandt vores 
studerende i denne hjemsendelsesperiode grundet Covid-19. 
 

11. Fastsættelse af 
datoer for 2021/ 
 Scheduling study 
board meetings in 
2021 

Vi udsender en Doodle, hvor I kan melde ind på hvilken 
datoer, der passer jer bedst. Vi afvikler 2 møder mere i 
foråret og tre møder i efteråret. 

 

12. Eventuelt/ Any other 
business 

Nicholas nævnte, at de studerende i Aalborg er bekymrede 
omkring praktik i efteråret. Det er fuldt forståeligt – og vi 
opfordrer til at deltage i både aktivitetsudvalgets møder og 
karrierearrangementerne hvor de kan stille spørgsmål og få 
ideer til alternativer.  
 
Danny vil tage fat i Marlene Spanger, og bede hende være 
opmærksom på, at også de GRS studerende skal beroliges. 
Prodekanen har i år igen lukket for, at man kan bytte om på 
9. og 10. semester. Det var helt ekstraordinært at der var 
mulighed for det sidste år – og resultaterne har ikke været 
gode. (Opdateret: Der er efter mødets afholdelse åbnet for at 
det i helt særlige tilfælde kan være muligt at bytte om på 
semestrene.) 
 
Den centrale studievejledning forsøgte i efteråret at række 
ud efter de studerende, som var kommet bagefter, for at 
hjælpe dem i gang igen. Studierne blev bedt om at sende 
navne ind. Det har været et positivt initiativ. 
 
Kunne det være en ide, at studiet opretter TEAMS-rum til 
specialestuderende, som de kan bruge både til fagligt 
indhold, men også til sociale arrangementer. Dele dem op i 
mindre grupper. Man kan evt. gøre det i næste uge, hvor der 
er workshop i Aalborg. Lise går videre med det. 
 
I København er specialestuderende delt op i mindre 
studiegrupper. De har et forum, hvor de selv bestemmer, 
hvad de vil putte ind, det kan både bruges socialt og fagligt. 
 
 

 

 
 
 
Emner til fremtidige møder: 

Klage sager 

 
 
 

 
 
 
 



Mødekalender 2020 

Møde 1 9. februar 2021 

Møde 2 8. april  

Møde 4 31. maj 

Møde 5 23. august 

Møde 6 5. oktober 

Møde 7 6. dcember 

 


