
 
 
 
 

 

Referat af Studienævnsmøde Internationale Forhold 

16. august 2022 

 

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

Andersson, Lise Rolandsen Agustin og Sona Barid  

Øvrige:  Morten Melander Olesen, Katrine Sandø Stevn, Jan Holm 

Ingemann og Anne Vestergaard Larsen (ref) – gæster i første 20 

minutter af mødet Martina Keckeis og Sara Brohammer Hansen 

(begge fra Olivia Danmark) 

Afbud: Elias Mark, Michael Baggesen Klitgaard, Mattias Matty, Hamasa 

Hamid, Robin Winther Kock og Shamsul Islam Chowhury 

 Sagsnr.: [2022-017-02477.] 

Dagsordenspunkt 
Opfølgnings-
ansvar 

1 SPS-ordning/guest from the SPS office 
Vi havde besøg af Olivia Danmark, som fortalte om støttemulighederne for de 
studerende. Der er tre former for støtte: Studiestøttegiver, studiementor og faglig 
støttelærer. Der tildeles 20 timer pr. semester pr. støtteperson.  
 
De oplever, at mange af de unge har behov for hjælp til at strukturere deres studie og 
danne overblik. Det er også muligt at få støtte selvom man er engelsktalende. 
Når de studerende får bevilget SPS støtte går der højst 3 uger før de har fået 
kontakten til en støtteperson. 
 
Olivia Danmark vil gerne samarbejde med studiet om at finde egnede støttepersoner. 
 

 

2 Godkendelse af dagsorden/Approval of the agenda 
Godkendt – punkt 7 udgår til næste møde, da vi ikke har modtaget rapporten endnu. 

 

 

3 Godkendelse af referat/Approval of the minutes from the last meeting (in 
Danish) 
Godkendt pr. mail den 4. juli 2022.  

 

 

4 Opfølgning fra sidste møde/Follow up from last meeting 
1. Timebudgetteringsmodel – institutuge i december – Michael regner med, at 

også ansatte fra København er i Aalborg i denne uge. 
 

2. Semesterbeskrivelserne E22 – I Aalborg har vi taget den nye skabelon i brug, 
de er udsendt til underviser og skal godkendes i dag. 

 
3. Nye løsninger for undervisningen i København EVU – Det taler vi videre om 

under punkt 10. 
 

4. Overgår til ny studieordning – punkt længere nede på dagsorden – arbejdet 
er sat i gang. 

 
5. Der er flere end normalt, der har valgt ikke at aflevere speciale til tiden på 

GRS – Danny undersøger, hvad årsagen er.  De studerende angiver alle 
individuelle personlige årsager til forsinkelsen. De synes ikke Thesis preparation 
modulet har hjulpet med at komme hurtigere og bedre i gang. De synes godt om 
kurset, men timingen var dårlig, da de hellere ville have tid til at koncentrere sig 
om praktikken. Da kurset kun har kørt et år, så er det er svært at drage 
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konklusioner. Tidligere har GRS haft de samme elementer i midt januar – midt 
februar. Det ville dog umuliggøre bedømmelse inden for efterårssemestret, da 
det slutter 31. januar. Det kan være svært at nå at afvikle hele kurset i januar og 
også nå eksamen. Placeringen af kurset skal drøftes grundigt på et lærermøde. 
Kurset skal udbydes i år også, da det indgår i studieordningen. Derfor er vi nødt 
til at prøve at finde den bedste placering for kurset. 

 
6. Har forsinkede specialeskrivere været et generelt problem i foråret?  Det er 

ikke et generelt problem, Ane har forhørt sig på CCG, som nok er det studie der 
ligner vores mest, og det er heller ikke en tendens på vores eget studie i Aalborg. 
Vi må se, om det gentager sig til sommer. 

 
7. Hvordan er det gået med svarprocenten på vores evalueringer – vi har gjort 

en ekstra indsats for at få de studerende til at svare, men det har desværre ikke 
hjulpet. 

 
 

5 Semesterbeskrivelser E22 godkendes/Approval of the semester description 
 
Der var nogle småjusteringer, som skulle laves, før de blev godkendt. Ændringer blev 
fortaget på mødet. 
Ændringerne var:  
- Tilpasning af eksamensformer på valgfag 
- Fjernelse af danske hjælpetekster 
- Fjernelse af Mobility forløbet fra semesterbeskrivelsen for 9. semester i Ålborg. 
- Udarbejdelse af en semesterbeskrivelse for 9. semester på GRS 
- Tilpasning af titler på GRS kurserne 
 
Med disse ændringer blev semesterplanerne godkendt, og KSS og MMO 
offentliggjorde dem inden deadline 20. august. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KSS/MMO 

6 Semesterevaluering F22/ Semester evaluation spring  
GRS (ved DR):  

 
Kun 11 studerende har gennemført undersøgelsen og resultaterne er derfor ikke 
repræsentative, men kan alligevel give interessante indspark. 

 

• 92% af dem der har svaret har gennemført deres projekter. 

• Lidt under halvdelen af de studerende føler sig underinformeret. Derfor skal vi blive 
endnu bedre til at kommunikere.  

• Langt de fleste mener, at de har fået opfyldt deres forventninger til opfyldelse af de 
faglige kompetencer og at læringen lå inden for det akademiske område for 
programmet. 

• Lige over halvdelen synes, at de igennem PBL fik udviklet deres professionelle 
kompetencer, og at PBL har hjulpet med at identificere og formulere faglige emner, 
samt følt at de har lært at arbejde og få ny viden igennem PBL. Det samme gælder 
for at evne at organisere og planlægge projektarbejder. Der er dog stadig en stor 
gruppe, der ønsker at få tydeliggjort disse kompetencer og det må vi løbende 
arbejde videre med. 

• Der er generelt en fin og positiv tilbagemelding om, at undervisningen har været 
god og at de studerende i tilstrækkelig grad har været involveret i undervisningen.  

• Der er en generel tilfredshed med, hvordan brugen af digitaliseret undervisning har 
været udformet. 

• Langt de fleste studerende har brugt imellem 30-40 timer på deres studier om 
ugen. Derimod er der stor uenighed blandt besvarelserne, hvordan de vurderer 
fordelingen af aktiviteterne. 

• Det fremgår af tallene at tilfredsheden med studenterstudievejledningen har været 
lav (vi er nu i gang med at få ansat en ny studenterstudievejleder). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 



 
 
 
 

 

• Langt over halvdelen har været tilfreds med studiesekretærens indsats. De 
studerende har ikke haft nogen erfaringer med eller kontakt til studienævnets 
repræsentanter.  

• Kun 1/3 af de studerende har deltaget i faglige og sociale events. Derfor skal vi 
have endnu bedre fat i at få etableret et velfungerende Education Board. 

• Langt hovedparten af de studerende er bekendt med læringsmålene for 
projektarbejdet. 

• Ud af 11 besvarelser fordeler svarene omkring tilfredshed med gruppedannelsen, 
udbyttet af gruppearbejdet og tilfredsheden omkring gruppeorganiseringen og 
udførelse af projektarbejdet jævnt imellem de fem svarkategorier. Det er derfor 
svært at drage nogen egentlige konklusioner ud af disse besvarelser.     

• Mellem halvdelen og to tredjedele af besvarelserne udtrykker tilfredshed eller 
megen tilfredshed med vejledernes arbejde.  
 

DIR: De er overordnet tilfredse med strukturen, semesteret, undervisningen og den 
problemorienterede og projektorienterede undervisning. Men der er kun 7 
besvarelser, så det er ikke repræsentativt. 
 
Af forslag til fremtidig overvejelse kan nævnes:  

• Et ønske om en lidt større geografisk spredning på de lande, der tages op i 
undervisningen. Det vil vi arbejde videre med i de nye moduler. 

• Større sammenhæng mellem topical seminar og projektledelsesdelen. Begge 
disse moduler udgår, men vi noterer os ønsket om øget fokus på 
sammenhængen i semestret. 

• De studerende synes 7. semester var mere sammenhængende – igen et 
punkt vi må arbejde på når de nye moduler planlægges.  

 
ES: Her var der kun 2 besvarelser, så det er meget svært at sige noget generelt, men 
de søger bedre kobling mellem teori og empiri og synes Kina fylder for meget på et 
bestemt kursus. Dette kursus udgår i den nye studieordning, men vi skal være 
opmærksomme på den regionale spredning også fremadrettet. 
 
På alle tre studier finder de studerende foråret hektisk. Der er travlt med 
undervisning, projektskrivning og samtidig skal de finde en praktikplads. 
På alle tre studier skal vi også arbejde med at sikre et højt informationsniveau. 
Selvom vi synes vi informerer meget, kan vi blive endnu bedre.  
 
Den lave besvarelsesrate er et problem. I år har vi forsøgt at få dem til at svare ved 
også at sende linket ud i deres FB-gruppe, men det har ikke hjulpet. Det er timingen, 
der er problemet. Vi kan bedst sikre høje svarprocenter ved at sende skemaet ud 
mens undervisningen stadig kører og afsætte tid i timen til at besvare det. 
 
Mundtlige evalueringer 
Gældende for alle tre studier: De mundtlige evalueringer kan godt være lidt svære for 
os af to årsager: Dels vil mange internationale studerende føle sig utilpas ved at 
deltage give kritik direkte til deres undervisere. Dels har vi kun de studerende i Ålborg 
i to semestre, hvilket betyder at vi har svært ved at opbygge og vedligeholde en 
mundtlig evalueringskultur. I foråret har de mundtlige evalueringer primært bekræftet 
de samme indsatsområder, som blev nævnt i de skriftlige evalueringer.  
 
 

7 Studiemiljøevaulering/Study environment evaluation 
Udgår, da vi ikke har fået rapporten endnu. 

 

 

8 Årsberetning fra PSG-censorkorps/Annual report from PSG-censorkorps 
Dataene i beretningen er baseret på Censor it, som vi endnu ikke er en del af.  
Vi har i nærmeste fremtid møde med Censor IT for at drøfte muligheden for at 
komme med i systemet.  
 

 
 
ABi/KSS/AVL 



 
 
 
 

 

Vi gennemgik beretningen uden bemærkninger. 
 
I forhold til vores egne eksaminer, har vi ikke haft de store problemer. Der har været 
en enkelt censor, hvor vi oplevede vanskeligheder i voteringen. En anden censor har 
henvendt sig uformelt om brugen af literature reviews i projekterne/specialerne, som 
han syntes optog for meget plads.  
 

9 Eksamensklage/Exam complains 
Vi har fået en eksamensklage på GRS. Den studerende har fået afslag.  
 
Der er også kommet en klage i Aalborg, som ikke er færdigbehandlet endnu. 
Den er efterfølgende færdigbehandlet med et afslag. 
 
 

 

10 GRS overgår til ny studieordning fra optaget 2023/GRS into the new curriclium 
from 2023 
Der er blevet talt om, at GRS skulle overgå til ny studieordning fra næste optag 
(2023). Ved nærmere eftertanke vil vi hellere bruge energien på at udvikle EVU eller 
andre tiltag, som kan forsætte efter 2026, hvor GRS, som vi kender det, lukker. På 
den måde udnytter vi også ressourcerne i København bedst muligt. 
 
Der skal søges dispensation til at forsætte på den gamle studieordning ved de 
kommende to optag. Det vil være dekanatet, der skal tage stilling til det. JHI vil i 
første omgang tage den videre til Instituttet, som vil tage stilling til, om vi skal søge 
dispensation ved uddannelsesjura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JHI 

11 Eventuelt/Any other business 
ABi sender forslag til EVU aktiviteter til JHI. Det er forslag om efteruddannelsen af 
gymnasielærere. 
 
Studienævnet har modtaget fakultetsberetning fra SSH. Vi gennemgik den på mødet 
uden bemærkninger.  
 

 

 


