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Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Anne Vestergaard Larsen 
Telefon: 9940 9925 
Email: larsen@id.aau.dk 
 
Dato: 03-02-2022 
Sagsnr.: 2021-017-01878 

 

Referat af møde i Studienævnet for Internationale Forhold den 3. februar 2022 

 

Deltagere: Ane Bislev, Danny Raymond, Jesper Willaing Zeuthen, Søren Dosenrode, Hamasa Hamid, Elias 

Mark, Robin Winther Kock 

Afbud: Lise Rolandsen Agustin, Morten Melander Olesen, Sona Barid, Shamsul Islam Chowhury, Mattias 

Matty 

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

Larsen (ref) 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden / Approval of the agenda 

Godkendt uden bemærkninger 

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

Godkendt pr. mail 12. januar uden bemærkninger. 

Ad 3. Velkommen til nye medlemmer og præsentation /Welcome and presentation of new members 

Hamasa Hamid er fra Europæiske Studier. 

Elias Mark er også fra Europæiske Studier. 

Robin Winther Kock er fra Udviklingsstudier. 

Sona Barid, er også fra Udviklingsstudier, men var ikke til stede på mødet. 

Shamsul Islam Chowhury er fra Global Refugee Studies, men var ikke til stede på mødet. 

Ane Bislev er formand for studienævnet. 

Danny Raymond er fra Global Refugee studies og er også koordinator på uddannelsen 

Jesper Willaing Zeuthen er fra Udviklingsstudier og koordinator på 9. semester. 

Søren Dosenrode er fra Europæiske Studier og koordinator på alle semester. 

Lise Rolandsen Agustin er fra Udviklingsstudier og koordinator på 7. og 8. semester, deltog ikke i mødet. 

Jan Holm Ingeman er Viceinstitutleder og deltog lige kort på mødet til sidst. 
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Derudover var studiesekretær Bettina Overbeck, Lektor Vibeke Andersson fra GRS og Anne Vestergaard Lar-

sen, studienævnssekretær til stede på mødet. 

Ad 4. Konstituering og valg af næstformand (blandt de studerende) / Establishment and elec-tion of new vice-

chairperson 

Indstilling: AVL indstiller på vegne af studienævnet Robin Winther Kock som næstformand. 

De studerende ville gerne vide, hvad det indebærer at være næstformand. Elias og Ane fortæller kort om de 

møder man skal deltage i, opgaven med at godkende dagsorden, samt andre opgaver som at være bindeled 

mellem de studerende og uddannelsen.  

Robin Winter Kock blev valgt som næstformand. 

Opfølgning: 

AVL skriver til dekanen og får det godkendt, samt informerer LKK og Cirkeline. 

Ad 5. Godkendelse af semesterbeskrivelser / Approval of semester descriptions 

Bilag: dir_es_8sem_f22_semester description.docx, dir_es_10sem_f22.docx, Kursusbeskrivelser GRS 8 seme-

ster 2022.docx, Semesterbeskrivelse GRS 8 semester 2022.docx og Semesterbeskrivelse GRS 10 semester 

2022.docx 

Ane forklarer, hvad semesterbeskrivelser er: et samlet dokument, hvor man kan se alle kurser på det enkelte 

semester, samt en oversigt over koordinatorer og studiesekretærer, som bliver lagt på Moodle. Teksten skal 

stemme overens med den beskrivelse, der er ved de enkelte moduler på Moodle.   

De blev godkendt uden kommentarer. 

Ad 6. Konsekvenser af lukningen af SSH-uddannelser i København/ Consequences of closing of SSH educati-

ons in Copenhagen 

Det har været hårdt at få besked om lukningen af GRS i København. Blandt de ansatte har der været mange 

følelser i spil, chok, vantro, sorg, og en følelse af at være snydt, fordi der er stor efterspørgsel på uddannelsen. 

Det er uforståeligt, at meget af det store arbejde der er lagt i uddannelsen nu tabes på gulvet. 

Desuden er det frustrerende med de forskellige udmeldinger, lige fra rektors budskab om ingen afskedigelser, 

over dekanens ønske om at bevare forskningsmiljøerne til institutledelsens budskab om at være realistiske.  

Vi arbejder hårdt for at få det til at fungere de næste 2 ½ år og måske længere endnu, da vi ikke kender slutda-

toen. Vi venter på den politiske beslutning om det endelige udfald af udflytningsreformen. Vi optager stude-

rende på GRS i E22, måske også i E23. 

Vi bliver et mindre studienævn, det er rigtig ærgerligt, fordi vi er lige ved at finde ud af at bruge hinanden mere 

på tværs af campus, og så er det snart slut. 

Konsekvenserne for de studerende på GRS er begrænsede til at de ikke vil kunne tage ubegrundet orlov, når 

først uddannelsen officielt varsles lukket. Dvs. der er et kort vindue lige nu til at tage ubegrundet orlov, indtil 

den officielle udmelding kommer 
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Ad 7. Gennemgang af SNIF’s datapakke / Review of SNIF’s ”datapakke” 

Bilag: NY Datapakke 2021_Internationale Forhold_20.01.2022.docx 

Ane forklarer de nye studentermedlemmer, hvad datapakken er. Det er årlige nøgletal for uddannelsen: er der 

nok undervisning, er der forskningsdækket undervisning, hvordan med frafald og arbejdsløshed, når de stude-

rende er færdig med studiet mv. 

Vi er grønne på næste alle parameter – dog har vi et problem arbejdsløshedstallene. Vi arbejder på at forbedre 

tallene gennem vores employability indsats. F.eks. at opfordre de studerende til at skrive sammen med virk-

somheder på deres projekter, ved karrieredage og gennem en øget opmærksomhed på kompetencer i under-

visningen.  

Der er også røde tal på frafald på ES lige nu. Når studiet er så lille, kan en enkelt studerende eller to der drop-

per ud, ses i tallene for frafald som et rødt tal. GRS og DIR er frafaldet også lidt højere end normalt. Tænker 

det skyldes situationen vedr. Covid-19.  

Danny: Hvorfor bruge så meget energi på det – når det alligevel ikke bliver brugt til noget. GRS er grøn på stort 

set alle parameter, men vi bliver alligevel lukket. 

Der bliver spurgt til den nye studieordning, Ane forklare det kort, og så tager vi det med på næste studienævns-

møde. 

Opfølgning: 

Introduktion til den nye studieordning skal på dagsorden til næste møde 

Ad 8. Udkast til ny handlingsplan/ Draft new ”handlingsplan” 

Bilag: År 2 Handlingsplan 2022_Institut for Politik og Samfund_SNIF_20.01.2022.xlsx 

Vi er i en evalueringscyklus på 6 år. Vi startede processen op sidste år, hvor vi lavede en selvevaluering og en 

handlingsplan for de næste 6 år. I løbet af det seneste år har vi ændret vores studieordning radikalt, så der er 

punkter i vores nuværende handlingsplan, som ikke længere giver mening. 

Vi bliver nødt til at redigere vores handlingsplan løbende, så den matcher den nye studieordning. Der er dog 

også emner i handlingsplanen, som vi forsat skal arbejde med, f.eks. skal vi forsat arbejde med arbejdsløs-

hedstallene. 

Vi skal også fortsat arbejde med markedsføring og der skal laves nye videoer til vores hjemmeside. Er der an-

det vi skal beholde i planen, eller er der noget vi skal have lagt ind i planen? 

Vi kan forsat godt arbejde på at styrke studiemiljøet yderligere, det kunne evt. være med bedre grupper på de 

sociale medier. 

DIR og ES har en gruppe på LinkedIn for alumner: https://www.linkedin.com/groups/8720318/ . ES har også en 

selvstændig gruppe.  

Det er også godt, at vi har repræsentanter i POLIS, det kan være med til at styrke studiemiljøet, og der vil være 

mulighed for flere engelske arrangementer. 

Opfølgning: 

Ane får rettet planen til sammen med LKK 

https://www.linkedin.com/groups/8720318/
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Ad 9. Økonomi – fordeling/ Economy 

Bilag: 32224 SNIF Internationale Studier - Budget 2022.pdf 

Vi har fået fælles budget for hele vores studienævn, vi plejer at få det opdelt på campus. Anne har lavet en for-

deling mellem Ålborg og København, hvor det er fordelt pr. studerende. Censor, transport og studievejledning 

er ikke opdelt, da det er faste udgifter. Desuden er budgettet til oplysning om uddannelsen ikke fordelt, da det 

er sat af til den nye studieordning. Fordelingen er godkendt, men vi undrer os over, at budgettet er så stramt i 

år. 

Ad 10. Samtykkeerklæring/ Declaration for students 

Bilag: 993606_declaration-for-students-regarding-confidentiality-in-connection-with-election-or-designation-

to-a-seet-in-aalborg-university-s-governing-bodies.docx 

Studentermedlemmerne har tilsendt en fortrolighedserklæring. Det er frivilligt om man ønsker at underskrive 

erklæringen, fortroligheden gælder jo under alle omstændigheder. Vi skal nok markere i dagsordenen hvis et 

punkt er fortroligt. 

Ad 11. Eventuelt / Any other business 

Elias havde et par spørgsmål under eventuelt. 

1. Hvordan kan det være LAS forsvinder, er der studerende fra SIS, der har spurgt om? Der mange, der 

er kede af at LAS forsvinder.  

Svar: Det har været en bunden opgave, at LAS skulle nedlægges, da vi ikke har forskningsdækning til 

den, og vi grundet dimensioneringen ikke har studerende nok til at beholde alle de nuværende speciali-

seringer. Vi kan dog stadig vejlede inden for området. 

2. Kan det blive sådan, at man kan se på fagenes Moodlerum, hvor vi skal være til undervisningen? 

Svar: Det er man nødt til at tjekke i skemaet, da vi ellers skal holde to steder opdateret. Vi kan dog 

sørge for at notere om lektionerne er online eller med fysisk fremmøde. 

3. Kunne man tænke over, at ikke alle ES lektioner er placeret fra kl. 8.15 om morgenen? 

Tidspunktet skyldes lokalemangel, og med en enkelt lektion kan det være svært at få tiderne omkring 

middag, fordi man på den måde ødelægger udnyttelsen af lokalet. 

Og til sidst bare en kommentar aktiv deltagelse er bedre end blot deltagelse. 

 


