
 
 
 
 

Referat af Studienævnsmøde SNIF den 31. marts 2022 

Godkendt den 16. maj 2022 

 

Til stede:  Ane Bislev, Danny Raymond, Jesper Willaing Zeuthen, Lise 

Rolandsen Agustin, Elias Mark og Robin Winther Kock 

Øvrige:  Vibeke Andersson og Anne Vestergaard Larsen (ref.) 

Afbud: Jan Holm Ingemann, Ben Dorfman, Sona Barid, Søren 

Dosenrode, Shamsul Islam Chowdhury, Hamasa Hamid, Bettina 

Overbeck, Mattias Matty, Morten Melander Olsen og Stine 

Rasmussen 

 Sagsnr.: 2021-017-02199. 

Dagsordenspunkt 
Opfølg-
nings-
ansvar 

1 Godkendelse af dagsorden / Approval of the agenda  
Godkendt uden bemærkninger. Dog er der to punkter der udgår:  
Punkt 8 Evaluering og udvikling, det tager vi under punkt 4 Evalueringer E21.  
Punkt 10 Den nye alkoholpolitik på vegne af POLIS og studiemiljøet ift. Trivsel, da det er 
blevet løst andet sted. 
 

 

2 Godkendelse af referat / Approval of the minutes from the last meeting (in 
Danish) 
Godkendt pr. mail 16. marts 2022. 
 

 

3 Introduktion til den nye studieordning/ Intro. to the new curriculum 
For at de studerende i studienævnet også får en fornemmelse af hvordan den nye 
studieordning er skruet samme gennemgår Ane en model, hvor man kan se opbygningen.  
I sidste uge fjernede Ane GRS fra oversigten, grundet udmeldingen om, at uddannelserne i 
København skulle lukke, men nu skal den nok på igen, når vi ved, hvor længe vi får lov at 
fortsætte med uddannelsen. 
Det nye er, at vi ikke længere har specialiseringer, men i stedet får vi profiler. Vores profiler 
bliver Global Gender Studies, EU Studies og Global China Studies. 
Der er elementer fra de gamle kurser, men også nye elementer på de enkelte moduler. 
Modulerne på de enkelte profiler skal være uafhængig af hinanden, fordi man ikke behøver at 
vælge den samme profil på begge semestre, så man kan godt vælge EU på 1. semester og 
så GCS på andet semester, og derfor skal man kunne følge med på 2. semester uden at 
have haft modulet på 1. semester. 
Simulation game bliver en obligatorisk del af International Politics and Diplomacy, det bliver 
afviklet i mindre grupper. 
Semesteret vil være bygget op på en lidt anderledes måde, vi vil have et fag først og så det 
andet i sidste del af semesteret, når vi er i gang med det andet fag, startes projektskrivningen 
også op, som en del af kursuset. 
 
På specialesemesteret er der også et nyt tiltag, hvor der er mulighed for at skrive speciale 
som et projekt i samarbejde med en virksomhed. Et evt. produkt fra samarbejdet kan indgå i 
projektet, dog skal specialet også stadig indeholde den akademiske vinkel. Vi vil gerne starte 
med at prøve det af i det små, så hovedparten af de studerende vil stadig skrive et 
almindeligt speciale. 
 
Ville I have valgt uddannelsen i den nye udgave? Elias svarer ja. Robin ville også, men han 
ved også, der er andre, som ikke vil vælge det, fordi ordet udvikling er fjernet fra 
uddannelsestitlen. 
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4 Evalueringer E21 / Evaluations autumn 2021 
GRS 
7. semester 
Vi holdt tre møder med vores education board, åbent forum for alle vores studerende. Vi 
brugte den vejledning, som vi har fået fra LKK. Møderne blev afholdt medio oktober, medio 
november og slut januar. 
De studerende havde mulighed for at give feedback på møderne, det første møde var om 
studiestart og semesterets elementer, det næste møde var kursusevaluering, 
gruppedannelse og studiemiljø/aktiviteter. Det sidste møde var projektevaluering. 
 
Dem der mødte op til møderne, har gennemgående været meget tilfredse, men jeg tror ikke, 
de utilfredse møder ikke op, så vi har ikke fået den kritiske feedback på den her måde. 
Der er også evalueringer fra de enkelte kursusholdere, der er feedbacken også positiv. 
Gruppedannelsen foregik online, det gik rigtig godt. 
 
9. semester 
Det specialeforberedende kursus har været rigtig godt, de studerende har allerede været i 
gang med at tænke på specialet i løbet af 9. semester, og har haft mange forberedende 
spørgsmål i løbet af 9. semester, sådan plejer det ikke være. 
Eksamen med synopsen, har også gjort det lettere at komme i gang med specialet.  
Det specialeforberedende kursus har bestået af 7 lektioner med forskellige emner. Det 
fungerende rigtig godt med gode diskussioner og de studerende møder op til lektionerne. 
Der har dog været klager fra de studerende, som er i praktik på den anden side af jorden, 
fordi det har været svært for dem at deltage online i møderne, som jo oftest blev holdt midt 
om natten, der hvor de var. Der skal gøres meget klart før kontrakterne med praktikstederne 
underskrives, at de studerende jo stadig er i gang med en uddannelse, så der skal være 
plads til, at de også kan deltage i undervisningen. 
 
DIR og ES 
7. semester 
Evalueringerne har været baseret på en online Q&A i oktober, Modulevalueringerne (survey) 
og projektevalueringerne (survey) 
Det var også virkelig god feedback, men Lise fokuserer på det, der skal gøres bedre.  
Noget af det, de gjorde opmærksom på var, at arbejdsbyrden godt kan fordeles bedre, og 
koordineres på tværs af modulerne, så ikke alle moduler har f.eks. præsentationer på samme 
tid. De studerende vil gerne have mere hands on øvelser og mindre PowerPoint og 
forelæsninger. 
Metodekurset, var der nogle af de studerende, som synes, var en gentagelse fra deres BA, 
her ville de gerne, hvis man fokuserede mere på de metoder og teorier, som de kan anvende 
i deres semesterprojekt. Det har vi taget højde for i den nye studieordning.  
De administrative studiegrupper, var der også enkelte klager over, da der var nogle 
problemer med free riders i deres grupper. Grupperne blev revideret i starten af 8. semester. 
Måske skal vi allerede lave nye grupper midt i semesteret på 7. semester – den nye 
studieordning åbner op for, at man kan gå over og bruge projektgrupperne i 2. halvdel af 7. 
semester, så det kan være, det løser noget af problemet. 
De vil gerne have færre præsentationer i undervisningen, det har vi allerede taget højde for 
på 8. semester. 
Der har været nogle sidste øjebliksændringer i skemaet, der bliver nævnt som et problem. 
Det skal vi blive bedre til at undgå, men det kan nok aldrig helt undgås på grund af sygdom. 
Sidst men ikke mindst er der også en kommentar om, at der er meget uro i undervisningen. 
Det har underviser også konstateret at støjniveauet er højere nu end før Corona. Det kan 
være fordi vi er blevet vant til med online undervisning, at man bare kan slukke mikrofonen, 
og så forstyrrer man ikke. Vi må være opmærksomme på det og tro på det løser sig, når vi 
igen er mere vant til at mødes face-to-face. 
 
9. semester 
Her er det nye også det specialeforberede kursus. Det har gjort de studerende mere 
forberedte til at skrive speciale. Det er første gang vi har dette modul, så der skal nogle små 

 



 
 
 
 

justeringer til inden næste runde. Vi arbejder os hen imod den gode måde at afholde kurset 
på.  
De studerende har været glade for deres ophold ude på praktikstederne. 
 
Kommentering fra studienævnet 
Det er irriterende, når der er så meget støj i klassen, men det er faktisk emnet der diskuteres, 
så i bund og grund er det faktisk positivt. Det er blot fordi vi studerende er ivrige. 
 
Med hensyn til undervisningsformen, så var der stor begejstring for undervisningsformen ved  
Annettes timer på project management, hvor det var baseret på gruppearbejde. 
Der var for mange præsentationer på 7. semester – det fungerer bedre her på 8. semester.  
 
De studerende vil gerne se gode eksempler på færdige projekter, før de skal i gang med at 
skrive deres eget projekt, det vil være en hjælp for dem, der ikke har skrevet projekt før. Evt. 
kunne det være en introduktion til projektbiblioteket. 
 

5 Opbrugte prøveforsøg/ Control: Exhausted exam attempts 
Der var kun en studerende, som blev fanget i kontrollen om opbrugte prøveforsøg, 
vedkommende er fra Global Refugee Studies. Vedkommende har søgt om dispensation, 
studienævnet skal tage stilling til ansøgningen. 
 
Ane opridser situationen: 
Hvis vi vælger ikke at give dispensation til et 4. forsøg, så meldes vedkommende ud af 
studiet. 
Vedkommendes begrundelse for ikke at bestå eksamen er: 

1. Syg med covid-19 i efteråret 
2. Vedkommendes barn kom til skade på dagen for eksamen. 

 
Til eksamen havde vedkommende sit barn på skødet under hele eksamen, men nævnte ikke, 
hvorfor. Vedkommende kunne ikke svare på spørgsmålene, som vejleder og censor stillede. 
 
Hvad kan være en ekstraordinær situation? 

1. Syg med covid-19 i efteråret – er ikke en ekstraordinær situation, da det var, længe 
før projektet skulle afleveres, og der er ikke kommet en lægeerklæring på sygdom, 
som jo så ellers kunne have forlænget skriveperioden. 
 

2. Vedkommendes barn kom til skade på dagen for eksamen. Ane har talt med 
uddannelsesjura, som siger, at i det personen deltog i eksamen, kan det at barnet 
tidligere på dagen er kommet til skade heller ikke tælle som en ekstraordinær 
situation, så skulle der have være meldt afbud til eksamen. 

 
Da det konkluderes, at ingen af de to situationer må regnes for ekstraordinære, 
imødekommes ansøgningen ikke. Der vil blive sendt et afslag på ansøgningen umiddelbart 
efter mødet. 
 

ABi sender 
afslag til AVL 

6 Høring af sammensætning af studienævn/hearing about the composition of 
the study board 
Uddannelserne i Aalborg slås sammen, som det er nu er der opstillede til ES og opstillede til 
DIR, det vil fremadrettet ikke give mening, så vi skal have det samlet, så der er et valgområde 
i Aalborg og et i København. 
 

AVL/ABi 

7 Principper for studiestart/Princip of the study start 

• Rettidig og relevant information 

• Faglig og social integration i et godt studiemiljø 

• Forventningsafstemning 

• Integreret fastholdelsesindsats 
 

Vi har to studiestarter at arrangere, en i København og en i Aalborg. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

I København har de ad åre fået udviklet et godt koncept, de afholder deres studiestart over to 
dage, den officielle den 2. september, hvor de mødes for første gang og holder en almindelig 
studiestart. Dagen efter spiser de morgenmad sammen, og så har de forskellige ”boder”, hvor 
man kan gå hen og hører om et emne i ca. 15 minutter, før man går videre. 
Det er emner som Digital eksamen, Moodle, STADS, mød studievejleder, koordinator og 
studiesekretær. Det fungerer godt, og de studerende får en introduktion til de forskellige 
programmer og personer, som er tilknyttet studiet. 
 
I Aalborg har vi en udfordring med at få tutor til studiestarten, har I studerende ideer til, 
hvordan vi får fat i tutorerne og evt. også ideer til hvordan studiestarten kan forbedres. 
Det kan være vi skal nedsætte en lille gruppe bestående af Lise Rolandsen, Ane Bislev, Elias 
Mark og Robin Winther Kock, som kan arbejde videre med en god studiestart i Aalborg. 
 
Elias synes,det var en god første dag, med information, gåtur og arrangement i POLIS.  
Dog syntes han, der manglede info om de programmer, man skal kende til: STADS, DE og 
Moodle. 
 
Robin sagde, at der faktisk var et kursus i STADS, DE og Moodle, men der dukkede ingen 
op. Så måske er det noget med, også at blive bedre til at informere om de arrangementer, 
der er ved studiestart. 
 
En mulighed for at få gode tutorer, er, hvis vi har nogle fra vores studie i praktik hos os selv, 
de ville være oplagte at bruge som tutor, fordi de jo ved, hvad der foregår. 
 
I Aalborg har vi også efter ca. 14 dage et Aalborg Seminar, hvor vi har et par foredragsholder 
om formiddagen, sandwich til frokost og så teambuilding efter frokost. Sidste år var det 
online, det skal vi have tilbage på campus, så vi får gang i de studerendes studiemiljø igen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABi/LRA 

8 Evaluering og udvikling/ Evaluation and Development 
(udgår) 
 

 

9 Dispensation til at afholde online eksamener/ Dispensation to take the exam 
online 
Det her semester giver vi dispensation til dem der søger om online eksamen, men det er 
forhåbentlig sidste gang, inden vi er tilbage til det normale fra før Covid-19. Fremad skal man 
have en rigtig god grund for at få lov til at deltage online i eksamen. 
 
Censor kan i dette semester selv bestemme om de vil være online eller ej. PAS vil ikke have 
online censor. MPG vil kun have online censor. 
 
Vi er siden blevet opmærksomme på at vi skal passe på ikke at forskelsbehandle de 
studerende, så fremadrettet kommer vi til at skulle have censorer der er fysisk til stede. Da vi 
allerede er begyndt på eksamensplanlægningen i år, er vi nødt til at holde fast i en blandet 
model i dette semester.  

 

 

10 Den nye alkoholpolitik på vegne af POLIS og studiemiljøet ift. Trivsel/ The 
new alcohol policy on behalf of POLIS and study environment relative to well-
being 
(udgår) 
 

 

11 Adgangskrav til uddannelsen/ Requirements for the education 
Vi har diskuteret over flere omgange, om vi skal ændre vores adgangsbetingelser, som på 
nuværende ser således ud: 
 

Adgangskravet til kandidatuddannelsen i Internationale Forhold er en gennemført 
relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse defineres som regel som 
relevant, hvis den ligger inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde. 
Ansøgere med følgende bacheloruddannelser vil altid være kvalificerede til optag: 

AVL / ABi 



 
 
 
 

 
BA i Sprog og Internationale Studier, Aalborg Universitet 
BA i Statskundskab, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet and Københavns 
Universitet 
BA i Politik og administration, Aalborg Universitet 
Desuden defineres bacheloruddannelser som relevante, hvis der indgår mindst 30 
ECTS-point inden for et af følgende fagområder: Internationale forhold, 
udviklingsstudier, europæiske studier, international politisk økonomi, områdestudier 
(fx Kinastudier eller latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, 
kulturstudier, globaliseringsstudier, integrationsstudier, international ret eller andre 
centrale fagområder inden for uddannelsen. 
 
Vurdering og prioritering af de kvalificerede ansøgere sker på baggrund af 
følgende kriterier 
Karaktergennemsnit for beståede ECTS-point i den adgangsgivende 
bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 
  
Et motivationsbrev på engelsk (der højst må fylde en side), som indeholder en 
beskrivelse af følgende pointgivende elementer: 
Faglig viden inden for fagområder, der er relevante for kandidatuddannelsen, fx 
opnået via arbejde/frivilligt arbejde for virksomheder, organisationer og institutioner 
(disse fagområder kan fx være Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske 
studier, international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller 
latinamerikanske studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, 
globaliseringsstudier, integrationsstudier, international jura). Den opnåede faglige 
viden skal dokumenteres, og dokumentationen skal uploades, fx i form af en 
udtalelse fra organisationen. 
Allerede beståede elementer i bacheloruddannelsen inden for et eller flere af 
følgende fagområder: Internationale forhold, udviklingsstudier, europæiske studier, 
international politisk økonomi, områdestudier (fx Kinastudier eller latinamerikanske 
studier), migrationsstudier, flygtningestudier, kulturstudier, globaliseringsstudier, 
integrationsstudier, international jura. 
 

Vi vil gerne fjerne ordet Kulturstudier og globaliseringsstudier fra listen, de er lidt for langt fra 
vores nye profil og for upræcise som fagbetegnelser. Vi kan stadig optage ansøgere med den 
baggrund, hvis der indgår relevante fag i deres uddannelse, men kan lettere sortere ikke 
relevante ansøgere fra. Det gør listen mindre forvirrende for potentielle ansøgere. 
 
I prioriteringsdelen fjernes de også, markeret med gult, der det vi gerne vil have slettet til 
fremtidige optage. 

 

12 Eventuelt /Any other business 
Spørgsmål fra de studerende: 

• Kan man undgå, at der er eksamen, når der er studienævnsmøde? Selvfølgelig, det 
får vi koordineret bedre næste gang. 

 

• Kan man bytte om på semestrene? Vi anbefaler det ikke, da det går ud over 
progression i uddannelsen. 

 
 
Hvad kan vi gøre, for at få de studerende til at være trygge ved at vende tilbage? Kan I, 
studenterrepræsentanter tænke over det, og kontakte Ane med evt. forslag. 
 
Aftagerpaneldagsorden: Forslag til dagsordenen til næste møde er meget velkomne.  
 

 
KSS/AVL 
 
 
 
 
 
 
 
ABi, de 
studerende 
 
Alle 

 


