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Mødedato og -tidspunkt 8. april 2021 kl. 13.30 – 15 

Sted MS Teams 

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

Deltagere: Valgte studerende Bolette Halkjær Skov Sørensen, Nicholas Pizzo og Gustav Jensen 

Deltagere: Observatører/gæster Christoffer Mølgaard Sørensen, Jan Holm Ingemann, Stine Rasmussen,  Anne 
Vestergaard Larsen (ref.) 

Afbud Laura-Madeleine Detels, Katrine Sandø Stevn, Morten Melander Olesen, Ben 
Dorfman 

Referat godkendt den 3. maj 2021 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Godkendelse af 
dagsorden / Approval 
of the agenda 

Godkendt uden bemærkninger.  

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

Godkendt pr. mail med en lille ændring, tilhørsforhold til 
POLIS er slettet i præsentationen og flyttet til afsnittet om 
aktiviteter. 
 

 

3. Opbrugte 
prøveforsøg / 
Control: Exhausted 
exam attempts 

Vi sender mails ud til de studerende, som har opbrugt deres 
prøveforsøg, og ikke har søgt om 4. forsøg. Hvis ikke de 
reagerer inden en måned, bliver de meldt ud. Der var en 
studerende fra DIR, som fik brev. Vedkommende har søgt om 
4. forsøg, og har fået det med begrundelse i særlige 
omstændigheder. 
 

 

4. Trafiklys / Control: 
Delayed students 

Fastholdelsesindsats over for forsinkede studerende. I denne 
omgang var der 1 på GRS, 2 på ES, 2 på DIR og 2 på CIR. 
 
GRS 
Vedkommende har fået en mail med tilbud om et møde, men 
det er ikke fastlagt endnu. 
 
ES 
Den ene skulle ikke have været med på listen, da der allerede 
var lavet en individuel studieplan. Den anden har valgt at 
melde sig ud efter mailen, grundet personlige forhold. 
 
DIR 
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De to studerende har først fået mail i dag, så her afventes 
også aftale om samtale. 
 
CIR 
De to har også fået mail, men har ikke reageret.  
 

5. Ændring af 
studieordning / 
restructuring of the 
study programs 

Vores studieordning skal ændres, og vi befinder os lige nu i en 
kreativ fase med højt til loftet. Vi arbejder normalt med to 
uddannelser, DIR og ES med et udvalg af specialiseringer, 
herunder GRS. Formelt set findes også et øvre lag, Master in 
International Relation, så vores nuværende model bygger på 
specialiseringer inden i specialiseringer.  
 
Reformen skal være med til at gøre strukturen simplere. Der 
er nedsat en arbejdsgruppe med Lise som koordinator, 
bestående af Søren, Danny og Malayna, som lige nu arbejder 
med at udvilke forskellige modeller.  
 
Ane præsenterede nogle af de modeller, arbejdsgruppen lige 
nu udvikler med forskellige forslag til nye måder at 
strukturere programmet på, og bad om input fra de 
studerende. Der var positive tilbagemeldinger til tankerne 
bag reformen – dog var der en bekymring for at lægge for 
meget ud som valgfag, med risiko for at de ikke vil blive 
oprettet hvert semester.  
 
Lise og Ane holder en stribe fokusgruppemøder med 
studerende for at afdække hvordan de finder uddannelserne, 
og hvorfor de vælger os. Desuden er vi interesserede i hvilken 
betydning titlen på eksamensbeviset har for potentielle 
studerende. Bolette svarede, at hun mener, det har stor 
betydning at bevare Europa i titlen for de ES studerende. 
 
Også undervisere og aftagerpanelet vil blive hørt undervejs i 
processen.  
 

 

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

Sidst diskuterede vi, hvor konkrete vi kan blive i dette 
dokument. Ane har nu opdateret forslaget (vedhæftet 
mødeindkaldelsen.) Det indeholder nu også en del, der er 
henvendt til underviserne.   
 
Da der ikke var yderligere kommentarer, vil det komme i 
studenthandbook både i Aalborg og København fra næste 
opdatering. I København fortæller de også om det på et 
møde ved studiestart. 
 
Pargrafen for ansatte vil blive diskuteret på et kommende 
lærermøde. 
 

 

7. Aktivitetsudvalg / 
The new social 
committee 

Der har været 6 events med aktivitetsudvalget. 3 x   Walk and 
talk – en af dem med guide fra Visit Aalborg. Så har der været 
to online aktiviteter: en om Mobility programmet, en om 
erfaringer med Internship. Det sidste arrangement var en 
Kahoot quiz. 

 



Lige nu planlægges en tur til Egholm sammen med POLIS og 
nogle flere Walk and Talk – evt. ude i Østhavnen, for at vise 
det liv der er der omkring Aalborg Cable Park og Wakeboard. 
En anden Walk and Talk kunne være WWII guidet tur gennem 
Aalborg. 
Der kommer ikke så mange til Walk and Talk, men dem som 
kommer har fornøjelse af det. Der var mange til quizzen. 
 
POLIS er glade for de studerende fra SNIF, men det kan være 
svært at få dem integreret i POLIS pga. sproget. 
Der er enkelte arrangementer på engelsk. Fra næste 
semester vil de dele POLIS op i en international og en dansk 
del. De to engelske arrangementer, der er på trapperne er 
vedr. Arctic og ambassadør besøg. 
 
Der er mangel på sociale aktiviteter på GRS. Det kunne være 
en ide at invitere dem til at deltage online i de internationale 
arrangementer på POLIS. 
 

8. Eventuelt / Any other 
business 

Der har været IT udfordringer i dag, så der har været 
problemer med at hente bilagene. 
 
Der vil blive afholdt et dialogmøde om online undervisning 
mellem studerende og undervisere. Formålet er at 
identificere de dele af online undervisning, der har fungeret 
godt, og som måske er værd at arbejde videre med selv efter 
samfundet genåbner.  

 

 
 
 
Emner til fremtidige møder: 

Klage sager 

 
 
 

 
 
 
 
Mødekalender 2020 

Møde 1 9. februar 2021 

Møde 2 8. april 2021 

Møde 3 31. maj 2021 

Møde 4 23. august 2021 

Møde 5 5. oktober 2021 

Møde 6 6. december 2021 

 


