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Michael Baggesen Klitgaard, Institutleder, Institut for Politik og Samfund (13.30-14.30) 

Jan Holm Ingemann, Viceinstitutleder og Studieleder, Institut for Politik og Samfund    

Line Kousholt Caspersen, Specialkonsulent, Fællesadministrationen for Institut for Politik og Samfund (re-
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Afbud: Jakob Rathlev, David Hedegaard Andersen, Kristian Alstrup Baden, Anders Broholm Andersen, 

Niels Lykke Jensen, Per Henriksen 

 

 

Referat 

 

1. Velkomst, frokost og gensidig præsentation v. viceinstitutleder Jan Holm Ingemann  

Jan Holm Ingemann bød velkommen til aftagerpanelmødet, og opridsede kort den situation instituttet 

har været i siden sidste møde, herunder strukturændringer på instituttet, reformering af uddannelser 

samt COVID-19. Aftagerpanelet har i mellemtiden været inddraget i forbindelse med en skriftlig høring 

af studieordningen for uddannelserne i politik og administration og samfundsfag som resultat af reform-

arbejdet af uddannelserne.   

 

Mødets deltagere blev præsenteret, hvor aftagerrepræsentanter også kort orienterede om deres erfa-

ring inden for feltet og relevans for uddannelsen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden v. viceinstitutleder Jan Holm Ingemann 

Dagsordenen blev godkendt.  
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3. Kort præsentation af instituttet og organisering v. viceinstitutleder Jan Holm Ingemann 

Jan Holm Ingemann orienterede om de organisationsforandringer, der er sket i løbet af de seneste år 

på AAU.  

Tilbage i 2018 blev Fakultetskontorerne nedlagt som et administrativt niveau. Institutternes administra-

tioner skulle i den forbindelse tilpasses, da institutterne fremadrettet selv skulle varetage en række 

”nye” opgaver. Der var derfor behov for flere specialiserede kompetencer i administrationen samt en 

udvidelse af administrationen. Derfor skete der en fusionering mellem de to administrationer på Institut 

for Sociologi og Socialt Arbejde og Institut for Politik og Samfund (Tidl. Institut for Statskundskab) samt 

halvdelen af administrationen for det tidligere Institut for Kultur og Globale Studier, idet sidstnævnte 

institut blev delt, og halvdelen af instituttet fusionerede med Institut for Politik og Samfund.  

I 2020 tiltrådte Michael Baggesen Klitgaard som ny institutleder. Vi har på instituttet arbejdet med og 

arbejder fortsat med at skabe en samlet identitet. På uddannelsessiden søges der samarbejde på 

tværs af uddannelserne.  

 

Institut for Politik og Samfund har 12 uddannelser i sin portefølje, én i København og resterende med 

udbudssted i Aalborg.   

 

I 2021 blev Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Humanistiske Fakultet slået sammen til Det 

Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet med tilhørende seks institutter.  

 

Tanja Biener Friis spurgte ind til begrundelsen for sammenlægning af de to fakulteter. Jan Holm Inge-

mann forklarede, at AAU’s ledelse ville styrke Det Samfundsvidenskabelige og humanistiske område.   

 

Jesper Hosbond Jensen spurgte til udviklingen af aktiviteterne på AAU’s campus i København. Jan 

Holm Ingemann fortalte, at direktionen på AAU som svar på Regeringens udflytning og reduktionskrav 

og af strategiske årsager har besluttet at fokusere på STEM-området på campus København, hvorfor 

alle humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser i København nedlægges. Udgangspunktet 

for beslutningen var at specialisere i København og konsoliderer i Aalborg, og derfor har HUM/SAMF-

uddannelserne i Aalborg været beskyttet ift. reduktionskravet. Instituttet udbyder en uddannelse i Glo-

bal Refugee Studies i København, som vi skal lukke - sidste optag på uddannelsen er i 2024. Instituttet 

er selvfølgelig ærgerlige over denne lukning.  

 

 
4. Uddannelsesreformen v. institutleder, Michael Baggesen Klitgaard og studienævnsformand, Stine 

Rasmussen 
I løbet af 2021 gennemførte instituttet et reformarbejde af flere uddannelser, herunder bachelor- og 

kandidatuddannelsen i politik og administration. Under punktet vil Michael Baggesen Klitgaard og Stine 

Rasmussen fortælle mere om baggrunden for processen samt udfaldet.   

 

Stine Rasmussen fortalte kort om reformarbejdet, som foregik i 2021, og præsenterede de reviderende 

uddannelser (Se vedlagte præsentation). 

  

Bacheloruddannelserne i Politik og Administration og Samfundsfag 

 

Michael Baggesen Klitgaard og Stine Rasmussen forklarede at de politologiske fag tidligere har været 

spredt over de forskellige semestre på 5 ECTS-kurser, hvilket har været et af udviklingspunkterne.   

Dermed har der været fokus på at samle fag samt styrke metodeundervisningen på bacheloruddannel-

sen. Dertil er der indarbejdet nye fag (Fx Politiske Institutioner på 2. semester).  
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Derudover er der ift. metode tænkt meget på progressionen, hvor de studerende først og fremmest skal 

have et bedre afsæt for PBL. Projektarbejde og metode på 1. studieår. I forlængelse herafer det beslut-

tet at flytte modulet i kvantitativ metode til 4. semester, ligesom det rent ECTS-mæssigt har fået en 

større volumen. Dette for at sikre, at de studerende er mere ”klar” til at modtage kvantitativ metode 

samt at lægge op til at flere benytter kvantitativ metode i deres bachelorprojekt på 6. semester. Kvanti-

tativ metode integreres desuden i projektet på 5. semester.  

 

Kandidatuddannelsen i politik og Administration 

I 2020 blev kandidatuddannelsen udbudt med to specialiseringer, mens der fra optaget 2022 udbydes 

en tredje specialisering i Social Data Science.  

Vi har et loft på 46 studiepladser på kandidatuddannelsen (Studerende fra bacheloruddannelsen har 

retskrav).  

 

Ny specialisering i Social Data Science:   

På Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet er der etableret et digitalt data- og metode-

laboratorium (CALDISS), som skal støtte miljøerne i data/computational metode.  

Med denne specialisering vil vi give vores studerende nogle nye analysemuligheder og bryder grænser 

mellem det kvalitative og kvantitative.  

Instituttet har også haft et internt kompetenceforløb med CALDISS, som betyder, at vi nu har en hånd-

fuld undervisere, som kan undervise inden for området. Det er en specialisering, som udbydes i samar-

bejde med undervisere fra Sociologi, som kan varetage noget af metodeundervisningen, mens de sub-

stantielle fag laves af instituttet.  

Den nye struktur i bacheloruddannelsen klæder de studerende godt på til denne specialisering.  

 

Strukturen på kandidatuddannelserne:  

Uddannelserne som har været igennem reformarbejdet er opbygget ud fra en ensartet struktur, hvor 

uddannelserne opbygges på baggrund af 10 ECTS-kurser. Dette giver mulighed for at tage fag på 

tværs af instituttets kandidatuddannelser.  

 

Tanja Biener Friis bakkede op om at lave dataspor og opgradering af kvantitative metode, og at der 

kigges på den kvantitative metode og de konkrete værktøjer i forskellige programmer. I forlængelse 

heraf blev der spurgt til, om der undervises i Excel.  

 

Jan Holm Ingemann fortalte, at der vil blive undervist i ”R” som program til databehandling. Derudover 

arbejder instituttet på at anskaffe ”LinkedIn Learning”, hvilket betyder, at hvis man har udfordringer med 

Excel, så kan man benytte et kursus herfra. Det er dog vores oplevelse, at mange af de nye stude-

rende har erfaring med Excel fra ungdomsuddannelserne/gymnasiet.  

 

Jesper Hosbond Jensen tilkendegav, at det gennemgående ser godt ud. Det er positivt med den nye 

specialisering i Social Data Science og perspektivet på arbejdet med data. Samarbejdet med sociologi-

miljøet er ligeledes oplagt. Der blev desuden spurgt til, om der er samarbejde med AAU’s Business 

School i forhold til det økonomiske perspektiv på arbejdet med data, da det er en disciplin de politologi-

ske og samfundsvidenskabelige kandidater kommer ind over, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.  

Jesper Hosbond Jensen spurgte desuden til samarbejdet med Det Tekniske område i forhold til arbej-

det med store datamængder, da nogle af kandidaterne skal kunne mestre de tværfaglige discipliner.  

 

Jan Holm Ingemann fortalte, at instituttet har et samarbejde med Institut for Datalogi i forbindelse med 

bacheloruddannelsen i digitalisering (BID), hvorfor der allerede er anlagt spor. Derudover har bachelor-

uddannelsen fået et nyt modul i offentlig økonomi, som skal bygge videre på samfundsøkonomi og 
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økonomisk politik. Det nye modul handler om offentlig budgetlægning og offentlig økonomi som beslut-

ningsgrundlag, og hvordan vi anvender de mange datagrundlag, vi har til at træffe beslutninger. 

  

Michael Baggesen Klitgaard forklarede, at der arbejdes for at bevæge os i den retning, hvor vi opbyg-

ger et sprog, hvor vores dimittender kan ”tale” med andre fagligheder. Det vil forhåbentligt også gøre 

noget for vores dimittenders beskæftigelsesmuligheder.  

Jan Holm Ingemann supplerede og fortalte, at der lige nu kigges på masteruddannelsen i Informations-

forvaltning og cyber security, hvor der ligeledes samarbejdes på tværs af områder. 

 

Stine Rasmussen forklarede, at det tværfaglige element også angribes via megaprojekter, hvor stude-

rende fra alle hovedområder kan bidrage ind i et overordnet emne. Her vil der også være et samar-

bejde med studerende fra øvrige fakulteter.  

 

Jesper Hosbond Jensen pegede på en opmærksomhed, idet instituttet skal huske at gøre sig spilbar ift. 

også de andre fakulteter. 

 

Erik Møberg spurgte ind til, hvad fokusset på Social Data Science er. Der foregår også data science på 

bl.a. de økonomiske uddannelser, men hvor adskiller social data science sig? Erik Møberg tilkendegav 

vigtigheden af området, da alle kigger på, hvordan data kan bidrage til at få en styrkeposition. Ledel-

serne i de forskellige organisationer kigger meget på data, som beslutningsgrundlag. Den økonomiske 

dimension er enorm central, da det er et vigtigt beslutningsparameter. Koblingen mellem det økonomi-

ske fags domæne og de faglige discipliners domæne er central.  

 

Nikolaj Winther Olsen nævnte, at modulet i kvantitativ metode på 4. semester på bacheloruddannelsen 

kunne risikere at blive en slags stopprøve – og som derfor vil ligge lidt sent i uddannelsesforløbet. 

Endvidere tilkendegav Nikolaj Winther Olsen, at Social data science er et positivt tiltag, idet styrelser, 

departementer mv. benytter datageneralister til betjening af ledelserne. Datageneralister kan forstå 

data, men samtidig oversætte og tale om det, der ligger rundt om. Der peges blot på en opmærksom-

hed ift., at de studerende er politologer, hvorfor fokus ikke må blive for teknisk.  

 

Michael Baggesen Klitgaard understregede, at det er vigtigt at få en kobling mellem substansen og me-

todefaget, og at de studerende ved hvorfor de anvender eksempelvis Python. Dette vil sikres med un-

dervisere indenfor substansfaget.  

 

Tanja Biener Friis nævnte, at de anvender kandidater, som kan forstå data men også kan få tingene til 

at virke.  

 

Jesper Hosbond Jensen understregede dimensionen omkring det interdisciplinære og tværdiscipli-

nære, og at man bør kigge på steder, hvor dette lykkes, når man skal sætte retning.   

Jesper Hosbond Jensen tilsluttede sig Erik Møbergs betragtning omkring den økonomiske dimension, 

idet det er nødvendigt at have en økonomisk indsigt.  

 

Erik Møberg nævnte, at han savner at komme ud over ressort-tænkningen. Det er nødvendigt at tænke 

i helhed og ombryde. Bør vi få nogle kandidater ud, der kan gå ind og gentænke, hvilke problemer vi 

har– også på tværs af ressortområder. Er der ikke behov for at komme et niveau længere ned i løs-

ningsmodellerne, inddrage aktører og arbejde sammen med dem?   

 

Jan Holm Ingemann pegede på intentionen om megaprojekterne, der skulle tænkes på tværs af områ-

der. Modellen er dog ved at blive gentænkt.  
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Der ligger også en mulighed for at inddrage sådan et samfundsperspektiv i de 10 ECTS emnesemina-

rer på kandidatuddannelsen, som endnu ikke er indholdsudfyldt.  

 

Jesper Hosbond Jensen nævnte, at studieordningen bærer præg af management-tænkning. Vi skal 

være opmærksom på at betone, at kandidaterne kan gentænke morgendagens rigtige service. Det er 

en balance mellem udvikling & forandringsledelse og driftsledelsen. Kandidaterne skal kunne byde ind 

på noget af det første.  

 

Erik Møberg pegede på, at det bør tænkes ind, hvilken mission vi styrer vores land efter? Hvor er vi 

skarpere på, hvad vi som borgere synes, er det gode samfund og tør tage det i spil. Hvordan får vi et 

bedre samspil imellem det repræsentative demokrati? Hvordan kan vi styrke samspillet? Det kunne 

være oplagt at få bragt ind i uddannelsen. Vi har et stærkt politisk system, men hvordan kan vi få nogle 

til at kigge ind i det?  

 

Jesper Hosbond Jensen pegede på, at vi skal have viden bragt i spil på en anderledes måde. Kandida-

terne skal kunne gå ud og sætte retning og være forandringsressourcer.  

Der stilles også spørgsmål til, om det internationale perspektiv er indlejret i uddannelsen.  

 

Jan holm Ingemann forklarede, at instituttet udbyder en international kandidatuddannelse i internatio-

nale forhold, som nogle af bachelordimittenderne tager. Stine Rasmussen supplerer med, at det inter-

nationale perspektiv er indlejret både på bachelor- og kandidatniveau. 

 

Kandidat- og bacheloruddannelse i samfundsfag 

Stine Rasmussen præsenterede studieordningsændringerne på samfundsfagsuddannelserne. Grundet 

samlæsning med politik og administration (de første fire semestre) har reformarbejdet afledt ændringer 

på samfundsfagsuddannelsen.  

 

Der er nogle faglige mindstekrav inden for fagområderne (gymnasierettede uddannelser), som er be-

kendtgørelsesfastsatte, og som vi skal tage højde for.  

Stine peger på en mulig udfordring, som handler om, at de studerende på samfundsfag ikke har helt så 

meget kvantitativ metode, når de kommer til bachelorprojektet (på 5. semester), som studerende på 

politik og administration har, når de skal skrive bachelorprojekt (på 6. semester). Men måske viser det 

sig, at det ikke er et problem.  

 

Der er ligeledes taget højde for studietidsforlængelse i den nye studieordning, hvis et sidefag ligger på 

et andet hovedområde. I sådanne tilfælde skal de studerende have sidefagssupplering på 30 ECTS, 

som bygges ind midt i uddannelsesforløbet. Derfor er der lavet to forskellige uddannelsesforløb for kan-

didatuddannelsen.  

 

Hvis ikke studerende på samfundsfag skal være gymnasielærer, er der mulighed for at tage projektori-

enteret forløb i en virksomhed eller offentlig institution. 

 

Panelet havde ingen kommentarer til ændringerne på samfundsfag, og tilsluttede sig ændringerne.   

 

 
5. Status på uddannelser v. Studienævnsformand, Stine Rasmussen 

Instituttet vil give en status på uddannelserne samt præsentere de seneste nøgletal for uddannelserne 

herunder nøgletal for bl.a. optag, frafald, gennemførelsestid og ledighed. 

 

Stine Rasmussen præsenterede en række nøgletal for uddannelserne (præsentation er vedhæftet).  
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Optag: På bacheloruddannelsen i politik og administration er der pt. en adgangsbegrænsning på 90 

studiepladser, mens der er en adgangsbegrænsning på 50 studiepladser på bacheloruddannelsen i 

samfundsfag.  

Optagelsestallene er opgjort pr. 1.10, dermed er ikke-fremmødte studerende frasorteret tallene. 

 

På kandidatuddannelsen i politik og administration har vi pt. en adgangsbegrænsning på 46 studieplad-

ser. På kandidatuddannelsen i samfundsfag optages der primært egne studerende.   

  

I 2020 startede de to nye specialiseringer op, og på denne baggrund fik vi en større søgning fra egne 

bachelorer. Hvilket også resulterer i et reduceret optag af studerende fra øvrige institutioner, da vores 

egne bachelorer har retskrav og næsten fylder pladserne.   

 

For bacheloruddannelsen i politik og administration overvejes det lige nu en nedre grænse for den ad-

gangsgivende kvotient fra ungdomsuddannelserne.  

Der pågår lige nu drøftelser i forhold til at ændre på adgangskravene på kandidatuddannelsen i politik 

og administration, således at adgangskravene skærpes ift. indgang for eksterne ansøgere. Der vil være 

tale om fastsættelse af krav til særlige fag opgjort i ECTS.  

 

Frafald:  

Tanja Biener Friis spurgte til, om der laves analyse på frafald samt karakteristika for de frafaldne.  

Jan Holm Ingemann fortalte, at der laves overordnede analyser på SAMF. Vi har, sammenlignet med 

andre uddannelser, et relativt lavt frafald. I de årlige behandlinger af frafaldet, er det ofte personlige 

årsager, der skyldes frafald.  

Derudover er der en SPS-ordning (Specialpædagogisk Støtte), som kan henvises til ved eksempel ord-

blindhed. På studiet er der indført en screening i starten af studiet.  

 

På mødet blev ”udviklingen i frafald på årgangene på kandidatuddannelserne drøftet”. Udviklingen er 

opgjort for kandidatstuderende over en fireårig periode, mens den normerede studietid er to år. Det vil 

sige, at der kan være studerende, som ikke har færdiggjort deres studie på normeret tid, og derfor fort-

sat er registreret som studerende på hhv. 3. og 4. år. Lader de studerende sig udskrive eller er inaktive 

i to år, bliver de registreret som frafaldne, hvilket i denne tabel vil registreres under 3. eller 4. studieår.  

 

På bacheloruddannelsen i Samfundsfag er der et højt frafald, hvilket i høj grad skyldes, at mange stu-

derende skifter efter 2., 3. og 4. semester til en anden uddannelse (politik og administration - som de 

har samlæsning). Baggrunden er, at mange kan være gymnasielever, som har en interesse for sam-

fundsfag, men finder i løbet af studiet ud af, at de vil læse politik og administration. En anden forklaring 

på frafaldet er, at samfundsfagsstuderende har svært ved at finde deres identitet, da de også er på 

sidefagsuddannelsen i løbet af studiet (der er 19 kombinationsmuligheder), hvormed der til tider er to 

studier at forholde sig til. Denne problematik er studienævnet opmærksom på og er ved at søsætte for-

skellige initiativer.  

 

Ledighed 

Jan Holm Ingemann fortalte, at der arbejdes på tværs af instituttet med employability-indsatser.   

 

Erik Møberg nævnte vigtigheden af at få skabt noget på tværs og arbejde med de digitale kompeten-

cer.  
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Tanja Biener Friis spurgte til, hvad der ligger bag tallene, og om der er lavet analyser af ledighedstal-

lene? 

 

Jan Holm Ingemann fortalte, at der er lavet flere web scrape af dimittenderne, for at kunne supplere 

datagrundlaget – stillinger, sektorer mv. Derudover arbejdes der på at få adgang til LinkedIn Inside, 

hvor vi kan bruge data til at se, hvem der aktuelt er jobsøgende, og hvilken profil de har og tilsvarende 

profiler på dem der er i job. Samtidig vil vi kunne se, hvilke kompetencer virksomhederne søger.  

Derudover har vi gjort os en observation, og kan konstatere at alle vores studerende ikke har tilstræk-

kelig bevidsthed om, hvilke kompetencer de kommer ud med, og hvordan deres kompetencer kan 

skabe værdi for virksomhederne. Derfor arbejder vi med at gøre de studerende bevidste om deres 

kompetencer. Dertil handler det også om, hvordan underviserne også er bevidste om at oversætte 

kompetencer, og kunne gå i dialog med de studerende om, hvilke kompetencer de tilegner sig, og 

hvordan de evt. kunne komme i spil på arbejdsmarkedet.  

 

Tanja Biener Friis nævnte, at der er noget om den kultur man får skabt på studierne. Det er centralt at 

få talt os selv op, og pege på, hvor vi kan gøre en forskel. 

 

Erik Møberg spurgte, om AAU motiverer de studerende til at tage praktikophold.  Det vil kunne give de 

studerende en forståelse af arbejdsmarkedet og virksomhederne/organisationerne. De studerende bør 

hjælpes til at få et semester i en konkret virksomhed.  

Stine Rasmussen og Jan Holm Ingeman fortalte, at størstedelen af årgangene tager et projektoriente-

ret forløb (praktik) på 9. semester.  

 

Samtidig er der et samarbejde i gang med en række midt- og vestjyske kommuner omkring akademisk 

arbejdskraft i SMV’er, dette projekt har vi en forventning til at kunne udbredes på tværs af uddannel-

serne.  

 

Dimittenderne der bliver færdige i 2022, har vi en forventning om, at deres beskæftigelsestal vil se ”pæ-

nere” ud, idet der på deres 8. semester har været indlejret nogle employability-elementer. ligesom de 

er de første til at dimittere fra uddannelsen med en af de to specialiseringer.   

 

Erik Møberg nævner, at de gode studerende er lige så gode som tidligere, mens bundniveauet er ble-

vet lavere. Der er behov for analytisk forståelse og dataforståelse.  

 

6. Ansøgning om titelændring v. institutleder Michael Baggesen Klitgaard 

Instituttet ønsker at titlen på bachelor- og kandidatuddannelsen i politik og administration ændres til 

Statskundskab. Dette fordrer en begrundet ansøgning, som skal godkendes ved Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen. Michael Baggesen Klitgaard vil orientere om baggrunden, herefter ønskes pane-

lets vurdering heraf.  

 

Michael Baggesen Klitgaard orienterede om instituttets ønske. Med et titelskifte kan vi få ansøgninger 

fra flere stærke studerende. Det vil ydermere have en brandeffekt, og vi forventer, at vi nemmere kan 

profilere instituttet.  

 

Ønsket om titelændring ligger ligeledes i forlængelse af styrelsens arbejde, og de anbefalinger der er 

kommet om at styrke universitetsuddannelserne og harmonisering af titlerne.  

Indholdsmæssigt er uddannelserne i politik og administration og statskundskabsuddannelserne de 

samme med lokale variationer.  
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Jesper Hosbond Jensen spurgte om, RUC vil gøre det samme. Men det havde instituttet ikke en viden 

om.  

 

Erik Møberg spurgte, om tidligere studerende i så fald vil kunne få denne eventuelle nye titel.  

Det vil dog ikke være tilfældet.  

 

Der var opbakning til ansøgningen om titelændring i aftagerpanelet, og Tanja Biener Friis understre-

gede, at det er et godt initiativ, og hun håber, at det lykkes.  

 

 

7. Employability-indsats v. Jan Holm Ingemann 

Orientering samt drøftelse af instituttets indsats 

 

 Indsatserne blev drøftet under punkt 5 – Ledighed.  

 

8. Næste møde 

Tidspunkt for næste møde 

Eventuelle forslag fra aftagere ift. til tema på næste møde. 

Evaluering og supplering af aftagerpanelets sammensætning 

 

Næste møde  

Der afholdes et årligt møde. Næste møde vil være i foråret 2023 (marts-april), der vil blive indkaldt til 

møde i god tid i forvejen.  

Instituttet vil overveje, hvordan vi holder møderne fremadrettet, da der kan være behov for at veksle 

mellem Aalborg og København. De fremmødte mødedeltagere nævnte, at det for dem også havde en 

værdi at deltage fysisk på campus i Aalborg, idet der er tale om ét årligt møde.  

 

Forslag til temaer  

Jan Holm Ingemann indledte punktet med at brainstorme ift. emner til næste møde:  

- Fokus på employability – forsøg på at lave fremskudte indsatser i Jylland.  

- Reformarbejdet er i gang – status hvordan går det?  

- Det visionære i uddannelserne – inden for de rammer vi har, kunne vi høre om erfaringer fra fler-

faglige perspektiver på samfundsfag? Og kunne man bruge det på politik og administration? 

- Policy-brief. – Evt. med oplæg fra den nye koordinator for projektorienteret forløb. 

 

Erik Møberg spørger om instituttet har erfaring med Case Competition? I så fald kunne man skærpe 

opmærksomheden på denne type aktiviteter, da det er en god måde at give de studerende en forstå-

else af et problem – med tvunget tværfagligt element.  

 

Tanja Biener Friis nævner, at det vil være oplagt inddrage gæsteforelæsere for i højere grad at reflek-

tere over problemstillinger på arbejdsmarkedet, og dermed bringe praksis ind i undervisningen. Afta-

gerpanelet var oplagt at have in mente.   

 

Evaluering og supplering af aftagerpanelets sammensætning 

Der vil foretages en evaluering af sammensætningen af aftagerpanelet, (som også vil blive rundsendt 

til panelet). Der var stor tilfredshed med de mange aktuelle og relevante input fra aftagerne på dagens 

møde.   
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9. Afrunding  

Studieledelsen takkede panelet for deltagelsen og deres mange gode input.   


