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Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Anne Vestergaard Larsen 
Telefon: 99409925 
Email: larsen@id.aau.dk 
 
Dato: 31-05-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01436 

 

Referat af møde i Studienævnet for Internationale Forhold den 31. maj 2021 

 

Deltagere: Ane Bislev, Jesper Zeuthen, Lise Rolandsen Augustin, Søren Dosenrode, Danny Raymond, Bolette 

Halkjær Skov Sørensen, Laura-Madeleine Detels og Gustav Jensen  

Afbud: Nicholas Pizzo, Christoffer Mølgaard Sørensen, Mattias Matty, Kathrine Sandø Stevn, Ben Dorfman, 

Stine Rasmussen 

Øvrige deltagere: Jan Holm Ingemann, Helen Halkjær Andersen, Morten Melander Olesen, og Anne Vester-

gaard Larsen (ref.)  

Ad 1. Godkendelse af dagsorden / Approval of the agenda 

Dagsorden blev godkendt. 

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

Bilag: Referatet er udsendt pr. mail den 26. april 

Referatet blev godkendt den 3. maj 2021 pr. mail. 

Ad 3. Konstituering og valg af Næstformand (blandt de studerende) / Establishment and election of new 

vice-chairperson 

Ane takkede Bolette for hendes tid som næstformand i vores studienævn. 

Gustav meldte sig som ny næstformand og det blev enstemmigt vedtaget. 

Første opgave for den nye næstformand er allerede i morgen, hvor der er USU møde. 

Opfølgning: 

Det blev aftalt, at Bolette sætter Gustav ind i opgaven. 

Ad 4. Spøgelsesjagt / Control: Inactive students 

Der har været spøgelsesjagt (kontrol af inaktive studerende). Studieinaktive studerende får besked om at de vil 

blive udmeldt af studiet, hvis de ikke søger dispensation inden to uger. Der var fire studerende, der blev fanget i 
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kontrollen i denne omgang, to på DIR og to på GRS. En studerende fra hvert sted blev udmeldt, mens de reste-

rende to har søgt og fået dispensation til at forblive indskrevet. 

Ad 5. Tavshedspligten/ Confidentiality agreement. 

Bilag: Declaration-for-students-regarding-confidentiality.docx 

Vi har i år for første gang bedt studerende om at underskrive en erklæring om tavshedspligt. Det er en formular, 

som valgkontoret har udsendt og anbefaler, at vi bruger. Da den er ny fra dette semester, vil vi gerne have den 

drøftet på mødet. 

POLIS er bekymret over den og synes det er et problem at de studerende skal skrive under på en erklæring. 

De studerende ved godt, at de har tavshedspligt, men er nervøse for, at den kan blive brugt mod dem, hvis de 

får sagt noget fra møderne. Det er også et problem, at det ikke er blevet oplyst, at det er frivilligt at underskrive 

den. 

Dokumentet er egentlig ment som en hjælp, for at huske at minde de studerende om, at de har tavshedspligt, 

hvis der diskuteres personsager eller andre fortrolige emner. Underskriften er ment som en kvittering på, at de 

studerende er blevet oplyst om deres tavshedspligt. 

Vi har sjældent fortrolige punkter på dagsordenen på vores studienævnsmøder, da personsager oftest drøftes i 

anonymiseret from. Hvis der skulle være et punkt, der er fortroligt er det formandens pligt, at informere om det 

før punktet tages op. 

Da det ikke er et krav, at man underskriver erklæringen, kan man også blot vælge at have det som et punkt på 

det første møde i februar. Hvis der fortsat skal skrives under, skal erklæringen gøres mere konkret, og det skal 

tydeliggøres at underskriften er frivillig.  

Opfølgning: 

Ane tager kontakt til valgkontoret for at høre, om erklæringen kan gøres mere konkret. Anne sørger for at mar-

kere eventuelt fortrolige punkter tydeligt i dagsordenen.  

 Ad 6. Timenorm ark/ Hour compensation 

Bilag: Normarket er vedhæftet 

Vi har fået et nyt kursus på 9. semester, det specialeforberedende kursus. Eksamensformen er en kort synop-

sis, der bedømmes med bestået/ikke bestået. Vi skal beslutte, hvad der skal gives af timekompensation til ek-

saminator. 

Det blev besluttet, at der gives 30 minutter pr. opgave. 

Opfølgning: 

Anne skriver det i normarket. 

Ad 7. Eksamensklage/ Exam complaint 

Vi har modtaget en enkelt eksamensklage i dette semester på GRS. Den studerende har ikke fået medhold. 

Den studerende har på nuværende tidspunkt ikke anket afgørelsen. 
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Ad 8. Evalueringspraksis/ Our evaluation system 

Vi har møde i USU i morgen, hvor det nye kvalitetssikringssystem er på dagsorden. Det ville være rart med in-

put fra både studerende og undervisere om, hvordan vi sikrer en høj svarprocent. Det nye system lægger op til 

en mere dialogbaseret evaluering af undervisningen, men vi ønsker at fastholde de kvantitative evalueringer 

også, for at sikre at alle høres. Følgende forslag blev drøftet på mødet: 

 Afsætte tid til at svare på evalueringen sidst i en lektion. 

 Vise hvordan vi arbejder med evalueringerne ved at gennemgå dem på et møde med de studerende i 

starten af det efterfølgende semester. Løbende arbejde med eventuelle problemer/kritikpunkter, så de 

studerende kan se, at vi handler på det.  

 Drøfte evalueringerne med studenterrepræsentanterne i studienævnet på et særskilt møde eller som et 

fast punkt på dagsordenen. 

 Ekstra møder mellem studienævnsformand og næstformand. Indtil videre er dette foregået uformelt, så 

næstformanden har været opmærksom på hvad der rørte sig på FB, og formanden har rakt ud hvis der 

var behov for at få et studenterperspektiv på forskellige problemstillinger.  

Ad 9. Adgangskrav / requirements 

Bilag: APPLICATION AND REQUIREMENTS.docx 

På grund af den nye dimensionering er det blevet meget svært at komme ind på studiet, især på Udviklingsstu-

dier i Aalborg. Derfor er det ekstra vigtigt at vi lukker de rigtige studerende ind, og det er vigtigt at få set på vo-

res adgangskrav.  

Adgang sker på baggrund af en relevant bacheloruddannelse, og ansøgerne sorteres på baggrund af deres 

karaktergennemsnit + points som bedømmerne tildeler ansøgere med en ekstra relevant baggrund.  

På hjemmesiden er der en kort liste med uddannelser, der altid bedømmes som relevante. Man kunne udvide 

listen, men da ansøgerne alligevel skal vurderes af de faglige bedømmere for at se om de skal tildeles ekstra 

points, letter det ikke arbejdsgangene. Listen er fælles for DIR/ES/GRS/CIR.   

Vi vil overveje at slette ’cultural studies’ fra listen over relevante fagområder, da det er et meget bredt begreb, 

og kan forvirre potentielle ansøgere.  

Der var enighed om at adgangskravene som sådan er tilfredsstillende – vores problem ligger snarere i den 

store kvalitetsforskel på de universiteter vores studerende kommer fra. Ved at optage på baggrund af karakter-

gennemsnit risikerer vi at optage mindre dygtige studerende, der har fået en høj karakter fra et halvdårligt uni-

versitet, på bekostning af dygtige studerende fra et godt universitet, der har fået en middel karakter. Vi kan 

også se at studiet til tider fungerer som en migrationsrute, hvor vi pludselig får mange ansøgere fra et bestemt 

område.   

Selvom der er enkelte uhensigtsmæssigheder i optagelsesproceduren, ønsker vi ikke at overgå til f.eks. en 

håndholdt prioritering af alle ansøgere.   

Opfølgning: 

Da vi er i gang med at lave ny studieordning venter vi med eventuelle ændringer af optagelseskravene til arbej-

det med studieordningerne er færdigt.  

 Ad 10. Ændring af studieordning / restructuring of the study programs 
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Sidst diskuterede vi forskellige modeller for den nye studieordning. Siden da har vi haft møder med fokusgrup-

per blandt de studerende, i lærergruppen og med aftagerpanelet.  

GRS skal ikke gennem så store ændringer som de andre studier – til gengæld skal GRS muligvis præakkredi-

teres som en selvstændig uddannelse. 

Lise viser modellen som den ser ud nu. Som noget nyt vil vi forsøge at lave for-kurser i PBL og TIR, for stude-

rende der ikke har en bachelor fra AAU eller ikke kender til IR området.  

Der er stadigvæk uafklarede spørgsmål f.eks. om 5 ECTS kurserne og samarbejdet med PAS. 

Ad 11. Erfaringer med digital undervisning / Takeaways from a digital semester 

Efter mere end et år med en meget høj grad af digital undervisning, er det interessant at samle op på erfaringer 

fra både studerende og undervisere. 

Der er enighed om at online vejledning kan fungere udmærket, ligeså online spørgetimer. Desuden er det både 

i Ålborg og København gået overraskende godt med online gruppedannelse, og vi vil fortsætte med at bruge 

nogle af de digitale værktøjer i gruppedannelsesprocessen. Desuden har de digitale studiegrupper på 10. se-

mester været vellykkede.  

Til gengæld er der bred enighed om at hybridundervisning er en dårlig løsning. Alle foretrækker undervisning 

med fysisk fremmøde, ren digital undervisning kan også fungere, men undervisning hvor man både skal inte-

grere online og fysiske deltagere er en dårlig ide.  

I fremtiden vil f.eks. Thesis preparation i Ålborg og vores for-kurser også blive 100% online, så vi kommer til at 

skulle bruge vores nyvundne færdigheder også i fremtiden.  

Ad 12. Aktivitetsudvalg / The new social committee 

Det sidste arrangement i aktivitetsudvalget blev aflyst. Det drejede sig om en tur til Egholm, men der var ikke 

nok tilslutning. De afviklede i stedet en online quiz. 

Aktivitetsudvalget blev oprettet for at skabe sociale arrangementer i en svær tid med Corona. Dem som sidder i 

aktivitetsudvalget er alle færdige med deres uddannelse til sommer, så hvordan kommer vi videre og skal akti-

vitetsudvalget bestå, eller er det noget andet vi skal fremadrettet? 

Efter en diskussion frem og tilbage, enes vi om, at POLIS tager over, og søger for, at der også er arrangemen-

ter på engelsk. I København vil de bruge Study Committee til at stå for sociale arrangementer, det er op til de 

studerende, hvad der skal ske. 

Der er bevilliget ekstra midler til trivselsfremmende aktiviteter i efteråret. 

Ad 13. Eventuelt / Any other business 

Vi har problemer med at rekruttere studerende fra GRS til studienævnet. Danny forslog, at han finder nogle i 

starten af semesteret, som kan sidde med som observatører i studienævnet indtil valget.  

Opfølgning: 

Det blev besluttet, at vi prøver denne løsning for at se, om det kunne få studerende fra København med i stu-

dienævnet. Danny tager hånd om det til september. 


