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Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Bettina Overbeck 
Telefon: 99 40 28 26 
Email: betove@id.aau.dk 
 
Dato: 05-10-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01436 

 

Referat af møde i Studienævnet for Internationale Forhold den 5. oktober 2021 

 

Deltagere: Ane Bislev, Jesper Zeuthen, Lise Rolandsen Agustin, Danny Raymond, Gustav Jensen. 

Øvrige deltagere: Jan Holm Ingemann, Morten Melander Olsen, Bettina Overbeck (ref.). 

Afbud: Søren Dosenrode, Ben Dorfman, Anne Vestergaard Larsen, Stine Rasmussen, Mattias Matty, , Nicho-

las Pizzo, Laura-Madeleine Detels, Anne Elvira Øgelund Pedersen.   

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) (godkendt pr mail 

xx.xx) 

Det er ude til gennemlæsning nu, og bliver forhåbentligt godkendt på fredag. 

Ad 3. Behandling af studiemiljø evalueringerne (fast punkt okt. Hvert år) 

Bilag: Samlet rapport SNIF DIR Studiemiljo F21.xml, Samet rapport SNIF ES Studiemiljo F21.xml, Samlet rap-

port SNIF GRS Studiemiljo F21.xml, SNIF DIR 2sem Studiemiljo F21.xml, SNIF DIE 4sem Studiemiljo F21.xml, 

SNIF ES 2sem Studiemiljo F21.xml, SNIF ES 4sem Studiemiljo F21.xml, SNIF GRS 2sem Studiemiljo F21.xml, 

SNIF GRS 4sem Studiemiljo F21.xml 

Der er en generelt en meget lav svarprocent på evalueringerne. Team LKK har gennemgået dem, og har frem-

hævet tre punkter, vi bør være opmærksomme på.  

På Campus København er der en enkelt besvarelse, der ønsker mere grønt, evt. en lille park på campus. Øn-

sket sendes videre til Campus Service 

På DIR 8.semester er der en enkelt studerende, der savnede trivselsmøder med koordinator. De ønskede mere 

dialog om det sociale/studiemiljøet og ikke kun det faglige. Vi har haft flere koordinatormøder end ellers i foråret 

pga. nedlukningen, men det er svært at tale om de private emner, når møderne foregår via Teams. Desuden er 

det snarere en opgave for studievejledningen, men vi bør gøre det mere synligt for de studerende, hvor der er 

hjælp at hente i forhold til trivsel. 

 

Fra DIR 8.semester har 50% af de 11 besvarelser givet udtryk for at der har været et dårligt sammenhold. 

Denne årgang har også været usædvanligt hårdt ramt af nedlukninger først i efteråret, og senere et fuldstændig 
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online forår. Det er derfor beklageligt men ikke uventet, at der opleves dårligt sammenhold på netop denne år-

gang. Vi har brugt ekstra ressourcer på tutorer her i efteråret for at sikre at det ikke gentager sig, men det kom-

mer selvfølgelig kun den nye årgang til gode.  

Generelt udtrykker besvarelserne forståelse for at studiet har gjort hvad vi kunne under omstændighederne,  

men bærer meget præg af at der har været et år med corona. 

 

Ad 4. Godkende det nye Aftagerpanel / Approval of the new Panel of prospective employers 

Bilag: Medlemmer.pdf 

Vi har fået tre nye medlemmer i vores aftagerpanel: Daniel Rugholm (World Food Program), Julie Lind Madsen 

(Siemens Gamesa) og Trine Ingemansen, (Center mod Menneskehandel). 

Studienævnet godkendte det nye aftagerpanel. 

Opfølgning: 

AVL sender videre til godkendelse. 

Ad 5. Kontrol af studerende, der er kommet bagefter (trafiklys) 

Der var fem på ES, hvoraf de tre afleverer speciale 15. oktober, på DIR var der 21, men de 9 skal aflevere spe-

ciale 15. oktober og 4 skal aflevere speciale den 3. januar, de øvrige er der en individuel plan for, og de følger 

den. 

På GRS er der 27 på listen, de 12 aflevere speciale 11. oktober, 3 er på barsel, 4 er sygemeldt, 7 er tilmeldt 

dumpet eksamen og så har vi kontaktet en enkelt studerende, men har endnu ikke hørt fra vedkommende. 

Ad 6. Kontrol opbrugte prøveforsøg 

Der var ingen studerende, der blev opdaget i kontrollen af opbrugte prøveforsøg på de tre studier. 

Ad 7. Ændring af studieordning / restructuring of the study programs 

Vi har holdt et lokalt møde på GRS, hvor vi landede en model for hvordan den nye studieordning kan tilpasses 

til GRS. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe på GRS, der skal arbejde med at udarbejde de GRS specifikke mo-

duler og lave justeringer i vores fælles moduler, så de kan fungere både i Ålborg og København. 

ABI. Vi har mødt en uventet komplikation, da forkortelsen MIR allerede eksisterer, som betegnelse for en ud-

dannelse på historie. Uddannelsen har ikke optaget studerende i flere år, og hvis vi ønsker at bruge forkortel-

sen kan vi godt få lov til det. Foreløbig holder vi os til Master of International Relations – og så må vi se hvilken 

forkortelse vi lander på.  

Vi har også overvejet om den engelske titel skal være International relations eller International affairs – der er 

forskellige præferencer, men Michael skal høres inden vi træffer en beslutning. 

I den nye studieordning bliver den eneste specialisering GRS. I Aalborg kommer vi til at tilbyde tre profiler i ste-

det for de nuværende specialiseringer: Global Gender Studies, EU Studies, Global China Studies. Det betyder 

større fleksibilitet for de studerende og letter administrationen. 
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Ad 8. Eventuelt / Any other business 

DR; vi har en studerende på GRS der er blevet afskediget fra sit praktiksted, da hun simpelthen ikke fungerede 

på arbejdspladsen. Situationen kompliceres af at hun faktisk har bestået sit speciale, da hun var en af de stu-

derende, der fik dispensation til at bytte om på 9. og 10. semester.  

 

Hvordan kan vi hjælpe hende videre? Hun er indkaldt til møde med koordinator.    

JHI: Der skal udarbejdes en individuel studieordning til hende, så hun kan få de 30 ECTS. 

VA: Kan hun evt. være i praktik i det flygtningecenter hun bor på og hvor hun er frivillig hjælper? 

Marlene, Vibeke og Danny sætter sig sammen og laver et forslag. 

ABI; En påmindelse fra Ane. Husk at afsætte tid til evalueringer i sidste modul. Vi holder fast i nogle korte hjem-

melavede spørgeskemaer, som baggrund for den dialogbaserede evaluering.  


