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Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Anne Vestergaard Larsen 
Telefon: 9940 9925 
Email: larsen@id.aau.dk 
 
Dato: 06-12-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01436 

 

Referat af møde i Studienævnet for Internationale Forhold den 6. december 2021 

 

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

Afbud: Anne Elvira Øgelund Pedersen, Morten Melander Olsen, Stine Rasmussen, Nicholas Pizzo, Laura-Ma-

deleine Detels, Gustav Jensen og Mattias Matty, 

Øvrige deltagere: Jan Holm Ingemann, Bettina Overbeck, Vibeke Andersson, Anne Vestergaard 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)  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger pr mail den 10. november 2021 

Ad 3. Normarket – harmonisering / harmonization 

Bilag: normer SNIF (004).docx 

Indstilling: Vi harmoniserer timenormerne for vores 7. og 8. semester projekt med timenormerne fra PAS 

Vi har været ved at sammenligne vores timenormer med dem på PAS. Vores projekter ligner hinanden på 

længde og ECTS, derfor vælger vi at harmonisere vores, så de bliver magen til dem på PAS. Det betyder, at vi 

sætter normerne en lille smule op på store grupper. 

JHI synes det er en god ide. Baggrunden for at de har hævet timenormerne på store grupper på PAS, er at de 

gerne vil give et incitament til at lave større grupper. Det ønsker vi også på SNIF. 

1 studerende giver på 7. semester i dag 6,5 timer og på 8. semester 7 timer, vil fremover give på begge seme-

stre 7 timer 

2 studerende giver på 7. semester i dag 13 timer og på 8. semester 14 timer, vil fremover give på begge seme-

stre 14 timer 

3 studerende giver på 7. semester i dag 18 timer og på 8. semester 20 timer, vil fremover give på begge seme-

stre 18 timer 

4 studerende giver på 7. semester i dag 22 timer og på 8. semester 25 timer, vil fremover give på begge seme-

stre 25 timer 
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5 studerende giver på 7. semester i dag 28 timer og på 8. semester 30 timer, vil fremover give på begge seme-

stre 32 timer 

6 studerende giver på 7. semester i dag 28 timer og på 8. semester 30 timer, vil fremover give på begge seme-

stre 40 timer 

Det gælder fra 1. februar 2022 

Opfølgning: 

AVL opdaterer timenormarket inden 1. februar 2022 med de nye normer. 

Ad 4. Procedure for lærerfordeling i fremtiden / Procedure for teaching hours in the future 

Indstilling: Koordinator laver stadig forarbejdet, men vi vil så fremadrettet holde et undervisningsplanlægnings-

møde, hvor vi taler om planen, får lukket potentielle huller, integrerer nye undervisere og koordinerer på tværs 

af kurser gennem en mere aktiv anvendelse af semesterplanerne.  

Vi indstiller også til, at faste aftaler på institut niveau vedr. undervisningspligt bliver lagt i WorkZone, så det er 

nemt at finde tilbage til. 

På Institutdagen blev der diskuteret modeller for lærerfordeling. Det blev klart, at der nok ikke er en model, der 

virker for alle studier, men vi har tænkt videre over, hvordan vi kan gøre det på SNIF i fremtiden.  

Vi vil i fremtiden afholde et undervisningsplanlægningsmøde midt på semestret, hvor vi gennemgår næste se-

mesters lærerfordeling på baggrund af et oplæg fra koordinator, og også en tentativ semesterplan med det for-

mål at undgå gentagelser/blinde vinkler. Vi kan begynde at bruge semesterplanerne mere aktivt. 

Desuden ser vi gerne at nye aftaler om arbejdstidsforpligtelse med f.eks. nyansatte arkiveres i WorkZone. På 

den måde vil det være nemmere at finde tilbage til de indgåede aftaler, og sikre at vi lever op til dem. 

JHI: Ambitionen er flersidige – bl.a. aflastning af studienævnsformand og koordinator, løse komplikationer vedr. 

nyansatte, sikre langsigtet planlægning så orlov, udlandsophold m.m. indtænkes. JHI tænker dog ikke, det er et 

stort problem hos SNIF, men det er en god ide at få synliggjort, hvad I gør. 

Et planlægningslærermøde vil give bedre vidensdeling. 

Ad 5. Gennemgang af studieordning / review of the study program 

Vi har lagt alle modulbeskrivelser og selve studieordningen ind i Studienævnsmappen. Det er sidste chance for 

at snakke de sidste overordnede beslutninger igennem. Den endelige godkendelse vil ske per mail i starten af 

januar.  

Ane viser oversigt, og gennemgår kurserne med tilhørende eksamener. Vi overholder både i Aalborg og Kø-

benhavn reglerne for, hvor mange eksamener der må være Bestået/ikke bestået kontra 7-trinsskalaen. Vi over-

holder også begge steder kravet om min. 40 % ekstern censur. 

 

Aktiv deltagelse og andre eksamener 

Her vil vi gerne fjerne kravet om 80 % deltagelse i undervisning, og i stedet lade det være op til modulkoordina-

tor at definere aktiv deltagelse ved semesterstart. 
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JHI: Vi behøver ikke at være særlig præcise, når vi beskriver eksamensformen i modulerne. F.eks. behøver 

man ikke beskrive eksamenslængde. Det gør, at man lettere kan ændre eksamensformen fra semester til se-

mester. 

Efter en kort diskussion valgte studienævnet at fastholde den nuværende måde at beskrive eksamensformerne 

på af hensyn til vores meget sammensatte studenterpopulation og undervisergruppe. Dvs. at vi fortsat beskri-

ver eksamens varighed, opgavelængde, sidetal i projekter m.m. Det sikrer at oplysningerne er samlet et sted, 

og at der ikke opstår tvivl fra år til år. 

Skriftlig eksamen for 10 ECTS moduler bliver i fremtiden på 72 timer og 8 sider.  

Krav om 30 beståede ECTS for at kunne komme i praktik 

Vi har med seneste studieordningsændring indført et krav om, at de studerende skal have bestået 30 ECTS af 

uddannelsen for at kunne komme i projektorienteret forløb, men har endnu ikke fundet den rigtige måde at 

håndhæve det på. Det blev diskuteret om kravet skal fastholdes, og resultatet blev at vi fastholder kravet, og 

skal have lavet en procedure for, hvordan vi håndhæver det. 

Projektlængde 

Vi ændrer en smule ved projektlængden for at tilpasse den til de nye moduler og undgå det enorme spænd 

mellem minimum og maksimum sideantal som vi opererer med i øjeblikket. På 7. og 8. semester nedskriver vi 

max længden med 5 sider og så sætter vi minimumslængden op med 10%. 

Thesis preparation udprøves fortsat gennem en portfolie eksamen, på max 6 sider for en individuel studerende. 

Ved gruppeeksamen får man en ekstra side pr. studerende: to studerende = 7 sider, tre studerende = 8 sider 

osv. 

Vi sætter også minimumslængden op til 45 sider på specialerne, for at undgå de ekstremt korte specialer vi ind-

imellem ser.  

Produktspecialer 

Det blev diskuteret om vi skal åbne for muligheden for at lave et såkaldt ’produktspeciale’ i samarbejde med en 

ekstern partner som et employability tiltag. Et produktspeciale åbner mulighed for at man lader produktet indgå 

i det samlede sideantal, så et speciale kan bestå af et formidlende produkt (e.g. et policy brief) + en videnska-

belig kappe, der sætter det formidlende produkt ind i en teoretisk og metodisk ramme.  

Vi skal lave en guide til de studerende for hvordan rammerne for produktspecialet kan forståes, f.eks. i specia-

lehåndbogen.  

JIH synes, vi skal gøre det så åbent som muligt, så de studerende kan være kreative.  

Der blev besluttet, at vi prøver at lade det indgå i studieordningen. 

Skal der være en 4. valgfag i Aalborg? 

Det kan være svært at vurdere, om vi fremover har studerende nok til at udbyde et 4. valgfag på begge seme-

stre. Vi vælger at skrive et topical seminar ind på hvert semester, for at sikre at modulerne indgår i studieord-

ningen, men sørger for at tydeliggøre at studienævnet vælger hvilke/hvor mange valgfag der udbydes hvert se-

mester.   
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Øvrige afklaringer 

JWZ: Vil gerne have fjernet sætningen om digital reference tools fra thesis preparation, da det bør indgå på 7. 

semester i stedet. Læringsmålet fjernes.  

DR har kigget på modulerne på GRS, men han sender det lige rundt til sine kollegaer, og melder tilbage senest 

torsdag. 

Hvis der er småting, der skal rettes til på modulerne, så send det direkte til Ane, så tager hun sig af det. 

Næste skridt 

Den sidste gennemskrivning sker på torsdag, så skal JHI have det til gennemlæsning og det sender det videre 

til censorformandskabet til godkendelse. 

Opfølgning: 

Der skal laves en procedure for, hvordan vi håndhæver, at man skal have bestået min. 30 ECTS før man kan 

komme på projektorienteret forløb – vi kan evt. tjekke det samtidig med at vi tildeler vejledere.  

ABi følger op på ovennævnte forslag, og får det skrevet ind i studieordningen/modulbeskrivelserne. 

Ad 6. Fastlæggelse af møde datoer for 2022/ Dates for the meeting in 2022 

Der var forslag tl datoer for næste års studienævnsmøder og vi endt på følgende: 

Møde 1 3. februar 

Møde 2 31. marts 

Møde 3 2. juni 

Møde 4 25. august  

Møde 5 13. oktober 

Møde 6 6. december 

Opfølgning: 

Der indkaldes til næste års møder, så vi har fået dem i kalenderen. 

Ad 7. Eventual / Any other business 

Vi tager Datapakken op på næste studienævnsmøde, men gennemgik lige et par nøgletal. 

GRS er gået i rødt igen på beskæftigelsestal – men ligger kun lige under grænseværdien. ES/DIR er også sta-

dig rød på beskæftigelse, men det ser lidt bedre ud end sidste år. Alle andre tal ser fine ud, dog er ES rød på 

frafald, men da der er så få studerende, drejer det sig i reelle tal om tre-fire studerende der er faldet fra. GRS 

har også et lidt større frafald end normalt. 

GRS er også blevet gul på færdiggørelse, hvilket primært skyldes, at der er en del, der skyder deres speciale til 

2. og 3. aflevering. Vi kan (endnu) ikke se den store corona effekt på nogle af studierne. 

På næste møde laver vi en egentlig behandling af datapakken og laver udkast til en handlingsplan. 


