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Dagsordenspunkt 
Opfølgnings
ansvar 

1. Velkomst og præsentation 
Ane Bislev byder velkommen til et nyt aftagerpanel, der er kun en genganger fra sidst, 
nemlig Jesper Blaabjerg Holm som er med online. 
 
Præsentation af de tilstedeværende 
Ane Bislev, studienævnsperson og forperson for aftagerpanelet. Har været på posten i 
fire år, derudover lektor i Kina studier.  
 
Jan Holm Ingemann er viceinstitutleder med ansvar for uddannelserne på Institut for 
Politik og samfund. 
 
Danny Raymond er studiekoordinator for GRS (Global Refugee Studies) vores 
specialisering i København, har været der i 8 år 
 
Jesper Blaabjerg Holm er alumne fra Europæiske Studier i 2012 og nu EU-special 
advisor ved Greater Copenhagens EU kontor i Bruxelles. 
 
Lise Rolandsen Agustin er semesterkoordinator på Udviklingsstudier i Aalborg og 
lektor i kønsforskning. 
 
Julie Lind Madsen er alumne fra Udviklingsstudier med specialisering i 
latinamerikanske studier i 2015, og har arbejdet i Latin Amerika, men er nu vendt hjem 
til Aalborg, hvor hun er ansat som project manager team assistent ved Siemens 
Gamesa. 
 
Katrine Sandø Stevn er studiesekretær på uddannelserne i Aalborg 
 
Camila Bittmann er direktør for Erhverv NordDanmark (Handelskammeret) og har 
overtaget pladsen fra sin forgænger. 
 
Thilde Møller Larsen er alumne fra Udviklingsstudier i 2007 og arbejder nu som 
projektleder ved GreenHub Danmark (Business Aalborg), hvor hun arbejder med 
Klima og Energi. 
 
Trine Ingemansen er Kandidat i jura og leder af Center for Menneskehandel i 
Socialstyrelsen. 
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2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt uden bemærkninger 
 
 

 

3. Orientering Referat fra sidste møde 
 
For et år siden talte vi om Coronapandemiens konsekvenser, dannelsen af et nyt fakultet 
og et nyt PBL-center, den nye studieordning og beskæftigelsen. 
 
Corona 
Vores møde for et år siden var i Coronaens tegn. Vi var så småt på vej tilbage efter ned-
lukningen, vi var dog ikke vaccineret endnu. Og vores store bekymring var, hvordan vi fik 
de studerende tilbage på campus. Den udfordring arbejder vi stadig med, men håber det 
bliver bedre til studiestart i september. 
 
Universitetspolitiske emner 
Fra 1. januar 2022 blev de to fakultetet Det Humanistiske Fakultet og Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet til et Fakultet, ved navn Det Humanistiske og 
Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH). Der blev samtidig oprettet et nyt PBL-center, 
som skal understøtte AAU modellen. Derudover blev det besluttet, at studieordningerne 
på SSH skal indeholde emner fra STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering 
og Math.) og omvendt. 
 
Vores nye studieordning træder i kraft 1. september i år. 
 
Beskæftigelse 
Vi er desværre en af de uddannelser, der altid har problemer med beskæftigelse. 
26 % har ikke fundet arbejde efter to år her i Aalborg. Det går heldigvis bedre i 
København, hvor tallene fluktuerer mere, men generelt ligger væsentlig bedre end i 
Ålborg. 
 
Det er et af de punkter, der altid vil være på aftagerpanelets dagsorden, da vi altid er på 
udkig efter måder at forbedre beskæftigelsen på. Et nyt initiativ er, at vi forsøger at få de 
studerende til at samarbejde med virksomheder allerede i projektarbejdet på 2. semester. 

 

 

4. Orientering fra uddannelserne 
a. Uddannelsesreform: Præsentation af vores nye struktur 

Lige nu opfatter vi os som tre uddannelser med specialiseringer. Den gamle 
struktur er opdelt i Europæiske Studier og Udviklingsstudier i henholdsvis Aalborg 
og København. I København er det med specialisering i Global Refugee Studies. I 
Aalborg kan man på begge ”uddannelser” vælge mellem specialiseringerne, 
Chinese Area Studies, Global Gender Studies, Latin American Studies og Arctic 
Studies, eller man kan læse uddannelsen uden specialisering.  
 
Med den nye studieordning er strukturen enklere. Den er derfor nu blevet 
enstrenget, så der ikke længere er en opdeling mellem EU og udviklingsstudier og 
hedder nu Master in International Relations. 
 
Vi bevarer specialiseringen i Global Refugee Studies i København frem til 2026, 
hvor den lukkes som konsekvens af regeringens udflytningsplan. I Aalborg har vi 
ikke længere specialiseringer men valgfag i EU studies, Global China Studies, 
Global Gender Studies.  
 
3. semester forbliver uændret. De studerende kan enten komme i 
projektorienteret forløb (praktik) eller læse et semester på et andet universitet, 

 



 
 
 
 

som oftest i udlandet. Langt de fleste kommer i praktik. Udover praktik eller 
studieophold er der et specialeforberedende kursus.  
 
På 4. semester indføres et nyt tiltag, nemlig et produktspeciale i samarbejde med 
en ekstern partner. Det er et speciale, hvor den studerende laver et produkt til en 
virksomhed, f.eks. et forslag til en ligestillingspolitik, eller et policy paper om et 
potentielt nyt marked. En del af specialets sider vil så bestå af dette produkt. 
Derudover skal den studerende så lave en ’kappe’ på produktspecialet, som 
redegør for teorien bag og forklarer de valg man har taget i forbindelse med 
produktet. 
 
Den nye struktur indeholder også digitale læringsmål, det kan f.eks. være brugen 
af Teams til opgaveløsning og samarbejde. 
 
Global Refugee Studies (GRS) kommer først ind under den nye studieordning i 
2023.  
 
Omtrent 50 procent af vores studerende er internationale studerende. De kommer 
fra alle dele af verden, dog med langt flest studerende fra Europa. Den store 
nationale og faglige diversitet er både en styrke og en udfordring for uddannelsen. 
En styrke, fordi den klæder de studerende på til et multikulturelt og tværfagligt 
arbejdsmarked. En udfordring, fordi det kræver meget af underviserne at 
tilrettelægge undervisningen så alle får et godt udbytte.   
 
 
Spørgsmål fra aftagerne. 
Der blev spurgt til, hvorfor udvikling er fjernet fra studieordningen. Aftagerne 
mener det er et vigtigt element, og er ikke sikre på at bæredygtighed kan erstatte 
det.  
 
Svar: Beslutningen er truffet ud fra en vurdering af, hvor vores studerende får job. 
Det var en svær beslutning, men en velovervejet en. 
 
Der bliver også sat spørgsmålstegn ved, hvorfor Latin American Studies (LAS) 
forsvinder.  
 
Svar: Det er ikke sådan at LAS og udvikling helt forsvinder ud af uddannelsen, 
der vil stadig være elementer fra de fagligheder i kurserne, men de får ikke deres 
eget modul. 
 
Hvad betyder det for optaget? 
 
Svar: Det ser ud til, at vi har en lidt lavere søgning i Aalborg i år. Det er svært at 
vide om det er permanent, eller om det blot er fordi vi ikke har nået at få 
markedsført den nye studieordning inden optaget åbnede i år. På GRS er der stor 
søgning i år. Det skyldes nok, at der er stor fokus på flygtningepolitikken i 
Danmark i øjeblikket grundet situationen i Ukraine. 
 
 

b. Corona-pandemiens konsekvenser for vores uddannelse  
Vi har ikke kunnet mærke en ændring i forhold til ansøgere og optaget på studiet 
og alle er også mødt op til studiestart. Karakterniveauet er heller ikke påvirket. 
Praktikken har heller ikke været mærkbart påvirket. 
 
Til gengæld kan vi mærke en afmatning hos både undervisere og studerende. Det 
er svært at motivere de studerende til at møde frem til aktiviteter på campus. 
Enkelte af vores udenlandske studerende har også været nervøse over, hvor 
hurtigt restriktionerne blev ophævet. Vi har også haft et lidt højere frafald end 
normalt. 



 
 
 
 

 
Underviserne er også trætte efter et par år, der har krævet meget stor 
omstillingsparathed. Vi har lært meget nyt på den teknologiske bane, men det er 
ikke al undervisning, der egner sig til et online format. Vi håber at kunne vende 
tilbage til det ”normale” og så bruge vores nye erfaringer, hvor det pædagogisk og 
fagligt giver mening. 

 
 

c. Status på employability-indsatsen  
Vores dimittendledighed i Ålborg er stabilt for høj, men det er desværre det 
generelle billede for sammenlignelige SAMF-uddannelser. Der er en stående 
udfordring med at få tallene til at reflektere både de danske og de udenlandske 
studerende. Det vil altid være et skævt billede, da det kun er dem, der er tilmeldt 
folkeregisteret i Danmark, der tæller med i statistikken.  

 
Vi kan se af dimittendundersøgelserne at et relevant studiejob, er den allerbedste 
vej ud på arbejdsmarkedet. Det taler vi selvfølgelig med de studerende om, og 
opfordrer dem til frivilligt arbejde, hvis ikke de kan finde et relevant studiejob. Det 
kan være et økonomisk spørgsmål, at de vælger et lønnet job, som ikke er 
relevant, fremfor relevant frivilligt arbejde. 
 
Kommentarer fra aftagerne: 
Har I en liste over de virksomheder i jeres nærområde, der har engelsk som 
arbejdssprog?  
Svar: Nej, det har vi ikke. Men det er en god ide, sådan en liste skal vi have lavet. 
Det vil være oplagt at bruge vores nye CMS-system, til at få styr på hvilket 
arbejdssprog, de har på alumnernes arbejdspladser. 
 
Thilde Møller Larsen: Underviser I i fundraising? Hvis ikke, så vil jeg godt komme 
og give en gæsteforelæsning omkring det. Der kan være job at få, hvis man går i 
den retning og kender lidt til emnet. 
 
Jesper Blaabjerg Holm: Der er et stort arbejdsmarked i Bruxelles, både for 
dansktalende og engelsktalende, som er specialiseret i EU. Der er også et stort 
arbejdsmarked på Grønland. Man skal tænke meget globalt, når man har valgt, 
sådan en uddannelse, for at komme ud og få sit første job. 
 
Der er mange, der forsøger at komme ind ved FN og ambassader, men det er 
svært. De skal prøve at se lidt anderledes på det end de traditionelle job ved FN 
og ambassaderne, som er svære at få. Der er job at få andre steder, der er som 
sagt et stort arbejdsmarked i Bruxelles, og vi har udfordringer med at få ansøgere 
nok.  Det vil være fint, at de studerende gøres opmærksom på mulighederne i 
Bruxelles. Og der er som sagt også job at få på Grønland. Det er trods alt bedre 
at have et job i Bruxelles eller Grønland end at være arbejdsløs i Danmark.  
 
Julie Lind Madsen: Man skal dog være opmærksom på, at man er dårligere stillet, 
når man tager til udlandet på lokale kontrakter. Der er ikke de samme ordnede 
forhold som herhjemme. Det er en helt anden måde at søge på, hvis man søger 
job i udlandet.  
 
 

d. Udflytningsreform: Lukning af campus i København  
Bestyrelsen på AAU har i januar i år besluttet at lukke alle uddannelser på SSH i 
København fra næste optag pga. udflytningsreformen.  
 
Vi på studiet var mildest talt i chok, da vi altid har haft fine nøgletal, men det 
drejede sig om en strategisk beslutning, der ikke skelede til konkrete studiers 
resultater.  



 
 
 
 

Global Refugee Studies er unik i Danmark, og det er rigtig dårlig timing at lukke 
uddannelsen midt i en flygtningekrise. Bestyrelsen har taget det til efterretning og 
givet os to ekstra optag, så vores sidste optag af studerende er rykket til 
september 2024.  
 
I fremtiden vil der ikke længere blive udbudt bachelor og kandidatuddannelser fra 
SSH København. Derfor er vi gået i gang med at kigge på, om vi kan tilbyde efter-
videreuddannelse i stedet efter 2026. Vi er også ved at kigge på, om vi kan lave 
en diplomuddannelse. Disse muligheder skal vi afsøge de kommende år. 
 
 
 

5. Input fra Panelet 
a. Alumneindsatsen 

Hvad kan vi tilbyde vores alumner og hvad kan vi bruge dem til? 
 
Thilde Møller Larsen: Det er fint, hvis I får dem automatisk ind i systemet. Så kan 
man evt. bruge alumner som en del af en mentorordning, og som en hjælp til at få 
de nye dimittender ind på arbejdsmarkedet. Hvis man vælger at gå den vej, så 
skal begrebet mentor nok afmystificeres. Så dem der bliver spurgt, ved hvad de 
siger ja til. Det kan være hjælp til at få øje på jobmuligheder, kontakter ind i en 
branche. Hjælp til at søge i udlandet og meget andet. Det kunne også være en 
ide, med gruppesamtaler, hvor en mentor deltager.  
 
Jan Holm Ingeman: Det er en udfordring, at vi ikke bare må melde de studerende 
automatisk til CMS systemet, de skal give deres samtykke. Vi gør meget ud af at 
få de nye dimittender til at melde sig ind, og med hensyn til de ældre alumner, så 
forsøger vi at fange dem via opslag på LinkedIn. Hvis I kan hjælpe os med at få 
fat i nogle af de ældre alumner, vil vi gerne tage imod det. 
I forhold til en mentorordning ville det være godt, hvis de studerende på den måde 
evt.  kunne få hjælp til jobsøgning, udvælgelse af virksomheder, hjælp til at åbne 
deres øjne for andre områder både arbejdsmæssigt og geografisk. 
 
Julie Lind Madsen: Der mangler et netværk for internationalt uddannede – der er 
ikke noget nord for Aarhus, så det var også noget, man kunne bruge 
Alumneportalen til, så det bliver uddannelsen, der faciliterer et sådant forum. 
 
Jan Holm Ingeman: Vi vil gerne lave den type møder, som fagforeningen afholder 
andre steder. Møder hvor der er et fagligt indhold, men også hvor man kan mødes 
med sine tidligere medstuderende og udveksle erfaringer.  
 
Jesper Blaabjerg Holm: Synes også det er en god ide med mentorordning og 
deltager gerne i et sådant arrangement. Og vil også gerne kunne bruge det i 
forhold til at rekruttere nye medarbejdere. 
Netværksmøderne kan være svære at deltage i, når man arbejder i udlandet. Hvis 
man vil ramme så bredt som muligt, skal der nok være en mulighed for også at 
kunne deltage online. Det I skal tilbyde ved sådanne arrangementer skal være 
unikt for uddannelsen, for der er så mange tilbud online.  
 
Kamilla Bittmann: Jeg deltager i tilsvarende møder i Aarhus, og en del af det 
unikke er jo også det, at man mødes med tidligere studiekammerater. Jeg 
deltager i møderne fordi jeg både får noget fagligt med hjem og på grund af den 
sociale del, hvor jeg mødes med mine gamle studiekammerater. 

 
b. Projektsamarbejde 

Som noget nyt vil vi opfordre vores studerende til at skrive 2. semester projekt og 
speciale i samarbejde med en virksomhed for at fremme deres muligheder for at 
komme hurtigere i job efter endt uddannelse. Har I ideer til, hvordan det kan 
fungere? 

 



 
 
 
 

 
Kamilla Bittmann: Det skal sælges rigtigt til virksomhederne, så de kan se 
værdien.  Det er virksomheden, der skal byde ind med, hvad de har behov for. I 
kunne lave et salgsark, hvor I meget konkret og i et ikke akademisk sprog 
forklarer, hvad det er for et samarbejde, I ønsker. Det er vigtigt, at virksomheden 
kan se, hvad DE får ud af det. Jeg vil godt hjælpe med at ”oversætte”, hvis der er 
behov for det.  
 
Thilde Møller Larsen: Jeg har brugt studentersamarbejder en del, ikke fra DIR, 
men fra kommunikation. Hele årgangen kom med forslag til løsning af en bestemt 
opgave, og så valgte vi ud, hvilken model vi ville arbejde videre med. Det var også 
en måde at gøre det på. 
 
Trine Ingemansen: Desværre oplever vi, at vi som aftagere ofte bliver spurgt for 
sent. En projektbørs kunne være en løsning, hvor aftagere kan melde ind, og så 
kan de studerende vælge mellem tilgængelige projekter ud fra deres interesser. 
 
Jesper Blaabjerg Holm: Jeg har ikke stor erfaring med det. Det er vigtigt, at 
virksomheden ved, hvor stor arbejdsindsats, de skal byde ind med. Det har jo 
også noget at gøre med, hvad slutresultatet er. Altså hvad kan de studerende 
byde ind med og hvad virksomheden kan forvente at få ud af det. 
 

 

Evt.  
Der var ingen punkter til eventuelt. 
 

 

 


