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Kan frit distribueres 
Godkendt 
 

 

 
  
 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Anne VEstergaard Larsen 
Telefon: 99409925 
Email: larsen@id.aau.dk 
 
Dato: 23-08-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01436 

 

Referat af møde i Studienævnet for Internationale Forhold den 23. august 2021 

 

Deltagere: Ane Bislev, Jesper Willaing Zeuthen, Søren Dosenrode, Lise Rolandsen Agustin, Danny Raymond, 

Gustav Jensen 

Afbud: Nicholas Pizzo, Laura-Madeleine Detels 

Øvrige deltagere: Jan Holm Ingemann, Morten Melander Olsen, Vibeke Andersson, Bettina Overbeck og 

Anne Vestergaard Larsen (ref.) 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden / Approval of the agenda 

Dagsorden godkendt 

 

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

Bilag: Fremsendt pr. mail 23. juni 

Godkendt pr. mail 30. juni uden bemærkninger. 

 

Ad 3. Semesterbeskrivelser / Semester descriptions 

Bilag: Course Description Fall  9 semester DIR and ES 2021 Internship + thesis prep – mobility, Course De-

scription Fall 7 semester DIR and ES, E21 7.sem International Development, E21 7.sem International Organi-

zations and International Law seen in a refugee Perspective, E21 7.sem Theories of International Relations, 

E21 9.sem Ethics and Mobilities, E21 9.sem Sustainable Development and Social Change, E21 9.sem Trans-

national Migration, Semesterbeskrivelse GRS 7 semester 2021 5.8, Semesterbeskrivelse GRS 9 Mobility se-

mester 2021 

 

Der er enighed om, at semesterbeskrivelserne ser fine ud og er godkendt. 

Opfølgning: 
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De nye semesterbeskrivelser uploades til Moodle af studiesekretærerne. 

Ad 4. Semester evaluering / semester evaluation 

 

DIR  

Der var kun ganske få besvarelser, men der hersker generel tilfredshed, situationen taget i betragtning. De stu-

derende er meget glade for Project Management og for øvelserne med et policy brief på Topical Seminars og 

vil gerne have mere af det og mere tid. 

Der er også tilfredshed, når vi kigger på projektevalueringerne, dog giver de udtryk for, at vi godt må hæve vo-

res forventninger til de studerende. Der er stor niveauforskel på de studerende, når de starter blandt andet fordi 

de kommer fra forskellige baggrunde. JWZ problemet med de forskellige niveauer måske ses tydeligere nu, 

hvor vi er begyndt at adressere det eksplicit. 

Der er flere bemærkninger om dårligt samarbejde i grupperne under projektskrivning. Det handler blandt andet 

om forventningsafstemning blandt de studerende selv. De studerende påpeger også, at vejlederne skal have 

færre projekter, så de har bedre tid til de studerende. 

GJ tror at samarbejdsproblemerne også har noget at gøre med situationen vedr. Covid-19, fordi de studerende 

ikke har lært hinanden at kende, når de ikke har haft det fysiske fremmøde.  

ES 

ES evalueringerne ligner DIR meget. Eneste tilføjelse til ES er, at der er nogle, som påpeger, at koordineringen 

på EU Policies, Economics and Society kunne forbedres. 

 

GRS 

Der er ikke mange besvarelser – men der er igen en rimelig tilfredshed og en forståelse for situationen under 

nedlukningen. 

Opfølgning: 

SD tager fat i sine kollegaer på EU Policies, Economics and Society og får set på kurset, så der bliver bedre 

sammenhæng. 

Problemet med gruppekonflikter afhjælpes forhåbentligt, når vi er tilbage på campus med normal fremmøde, da 

det ikke er et problem, der har været udpræget tidligere. Vi vil italesætte det eksplicit ved gruppedannelsen, og 

opfordre til at kontakte vejleder tidligere ved begyndende problemer. 

Der skal arbejdes på at skabes en fælles faglig referenceramme blandt de studerende, f.eks. gennem introdu-

cerende kurser. Det bliver tydeliggjort efter studieordningsreformen, og så må vi se om det er nok. 

Problemet med vejlederbelastning handler jo desværre om ressourcer, men vi kan overveje at tage det op på et 

lærermøde. 

Ad 5. Fremtidig evalueringproces / future evaluation process 

Bilag: Evaluation template.docx 
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Det nye evalueringssystem skal være mere dialogbaseret, med minimum to møder pr. semester. Møderne kan 

bestå af alle studerende eller repræsentanter for de studerende, og vi skal have fundet en god måde at gøre 

det på. Vi vil dog holde fast i et mindre spørgeskema, som kan blive udgangspunktet for den mundtlige evalue-

ring. Skemaet skal sikre at vores internationale studerende også bliver hørt.  

På lærermødet i Middelfart blev der udarbejdet et udkast til skemaet – Ane sørger for at oprette det i MS 

Forms.  

GJ: Ja, det er helt sikkert en god ide, at holde fast i et lille spørgeskema, de studerende er mere ærlige på 

skrift. 

JHI: Det system vi er ved at implementere kræver at der er dialog mellem studerende og studie. Det er for at få 

et system, der er mere anvendeligt. Der skal kunne handles hurtigere. Vi vil gerne undgå den type spørge-

skema, vi har haft tidligere. Den formelle skriftlige tilbagemelding kommer i semesterevalueringerne, men stu-

dienævnet må gerne køre en lille ”privat survey”.  

Team LKK udarbejder en spørgeguide, så man til dialogmøderne kommer igennem det, som er vigtigt, at få 

evalueret. Kvalitetssikring skal foregå igennem studienævnsmødet og skal fremgå af referaterne. Der bliver 

også krav til et lille referat fra dialogmøderne. 

Opfølgning: 

Vi arbejder videre med det lille spørgeskema og får implementeret dialogmøderne. 

Ad 6. Web-scrapet for SNIF (Lise) 

Der blev i foråret udarbejdet et web-scrape på LinkedIn, Facebook og Google for DIR/ES/GRS for at få et 

bedre overblik over hvor vores kandidater finder beskæftigelse. Vi skal i studienævnet overveje, hvordan vi vil 

arbejde videre med det. Undersøgelsen dækker perioden 2016-19. 

Vi kan se at det private arbejdsmarked er vigtigt. På DIR får langt de fleste arbejde i det private, på ES får flest 

arbejde i staten, men tæt forfulgt af det private. Og på GRS får de fleste arbejde i NGO-sektoren, men også tæt 

forfulgt af det private.  

På DIR er der flest, der får arbejde i udlandet, hvor det er lidt mere jævnt fordelt på ES og på GRS får de fleste 

arbejde i hovedstaden, dog også en del i udlandet. Dem som får arbejde i udlandet, får langt de fleste arbejde i 

Vesteuropa.  

Vi vil især bruge resultaterne til at sætte fokus på de studerendes kompetencer. Hvad skal vi fokusere på på 

vores karrieredage? Hvordan synliggør vi potentielle jobmuligheder? Kan vi bruge undersøgelsen til at arbejde 

målrettet med, at få de studerende hurtigere i job?  

SD: Det minder om noget, vi har set tidligere. Der er mange, der finder job i det private. 

JHI: Det kan bruges til vejledning af de studerende. Hvad er deres profil, og hvor kan de søge job. 

GJ: Det ser spændende ud, og kan bruges til at pege de studerende i den rigtige retning. Hjælpe dem med at 

blive bevidste om hvor de skal søge, og hvordan de finder det rigtige job. 

Det bliver også spændende at følge, om vi ændrer profil, når vi får vores nye studieordning. Der er beskæftigel-

sesmuligheder i Nordjylland, men det er ikke sikkert, det er drømmejobbet i første omgang. 

 

Opfølgning: 
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Oplægget bliver sendt ud med referatet. Vi skal bruge det aktivt i forhold til at hjælpe de studerende med at 

forme deres profil og overveje alternative karriereveje. 

Ad 7. Eksamenklage / Exam complaint 

Der er kommet en eksamensklage på GRS. Der er faldet afgørelse, og den studerende fik ikke medhold. 

Ad 8. Samarbejde med Trivsels og Studievejledningen / cooperation with Student Guidance 

På grund af Covid-19 har Trivsels og Studievejledningen tilbudt et samarbejde, hvor de har taget kontakt til de 

studerende, som er kommet bagud med studiet, og hvor vi har haft mistanke om, at Covid-19 kunne have haft 

indflydelse på det. 

Vi har fået en opfølgning på det opsøgende arbejde, som viser at de fleste studerende, der har fået henvendel-

sen, er kommet bagud af personlige årsager. De fleste studerende var glade for opringningen, og satte pris på 

hjælpen til at identificere støttemuligheder, men enkelte var ikke glade for det og følte sig lidt forfulgt ved igen at 

blive mindet om deres forsinkelse.  

Opfølgning:  

Vi kan arbejde på at gøre den centrale studievejledning mere synlig. Hvis der kommer en ny runde, vil vi kvalifi-

cere listen over navne ved lige at tjekke ved vejleder, hvorfor de er kommet bagefter og om vi forventer de vil 

sætte pris på at blive kontaktet. 

Ad 9. Ændring af studieordning / restructuring of the study programs 

Vi har ventet på en afgørelse af om GRS skulle prækvalificeres som en selvstændig uddannelse. Det er nu af-

gjort at GRS foreløbig forbliver en specialisering under Internationale Forhold. Der kommer muligvis en enkelre 

version af prækvalificeringsprocessen, men det sker tidligst næste forår. Derfor skal GRS passes ind i den nye 

studieordning, som vi er ved at lave til DIR/ES. Det vil sige at GRS også skal bygges op med 10 ECTS modu-

ler, og vi skal sørge for at der kun er 30 ECTS der adskiller sig fra hoveduddannelsen.  

1. semester kommer til at bestå af tre 10 ECTS moduler: Research design, hvor eksamen er et projekt med 

mundligt forsvar, International Politics and Diplomacy afsluttes med en skriftlig eksamen. De sidste 10 ECTS er 

et valgfag, hvor der kan vælges mellem EU, CAS og GGS, samt et mere, som vi ikke har lagt os helt fast på 

endnu 

2. semester kommer også til at bestå af tre 10 ECTS moduler: Project Management and International Organi-

zations, som bestås ved 80% fremmøde og aktiv deltagelse. Sustainability and Global Governance afsluttes 

med et projekt med mundtligt forsvar, og så de samme valgfag.  

GJ: det ser fornuftigt ud.  

JIH: Hvad skal der være af indhold i Sustainability and Global Governance? 

I Sustainability and Global Governance vil vi fokusere på bæredygtighed og globale processer, der hhv. frem-

mer og hindrer bæredygtighed. Der er også et regionalt niveau i faget, det private arbejdsmarked kan også 

indgå og det er meningen at man skal skrive projekt inden for det tema. 

GJ: Er projektarbejdet en integreret del af modulerne?  
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Ja, og det er vi ikke helt tilfredse med, da det nemt kan opfattes som en nedvurdering af projekterne. Men der 

er for lidt plads til at skabe en fælles faglighed, når vi kun må køre med 10 ECTS moduler, hvis ikke vi tænker 

lidt kreativt. På 1. semester vil man bygge op til projektet med en portfolio i løbet af semesteret. 

JIH: Det ser fornuftigt ud – kan I sige lidt mere om, hvordan GRS kan komme ind i det.  

Vi skal tilpasse GRS eksisterende moduler til 10 ECTS strukturen, men vi er ikke klar med det endnu. Vi har en 

ide om hvilke moduler vi kan dele på tværs af Ålborg og København, men det er stadigvæk en åben proces.  

GJ: Kommer projektet til at fylde mindre og bliver det et snævrere felt det bliver knyttet til? 

Vi regner med at holde vores semesterstruktur, så der bliver ca. 6 uger til at skrive projekt i.  

GJ: Det er en skam, hvis projekterne bliver mindre og får mindre fokus. 

Vi vil forsøge at holde fast på at projekterne stadig er en helt central del af PBL modellen, men der har været 

nogle faste rammer vi skal forholde os til, så vi har også været nødt til at røre ved projekterne. 

 

Opfølgning: 

Vi tager emnet op igen på næste møde. 

Ad 10. Eventuelt / Any other business 

Ingen punkter til evt. 

 


