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Studienævnsmedlemmer: Tilstede: 

Fraværende 
m/afbud: 

Fraværende 
u/afbud: 

Stine Rasmussen (Studienævnsformand) x   

Mads Peter Klindt   x  

Susi Meret x   

Jan Holm Ingemann x   

Kristian Kongshøj x   

Jacob Werner Krath Hansen   x  

Jens Christian Gaard-Frederiksen (næstformand) x   

Linea Toftgaard    x 

Adam Alexander Faust Spies x   

Studievejleder Ida Lykkegaard Linneberg x   

Dorthe Degenkolv (ref.) x   

Ditte Shamshiri-Petersen X punkt 1 og 2   

Line Merete Blak Pedersen X punkt 1 og 2   
 

Dagsorden studienævnsmøde 16/3 2022 

1. Drøftelse af resultaterne af den kvantitative studiestartsundersøgelse på 1. semester  

Se vedhæftede materiale fra Lena Højlund 

 

2. Drøftelse af principper for studiestart (for både BA og KA uddannelser) 

Som led i det nye kvalitetssystem, skal studienævnet drøfte den kommende studiestart og herunder 
forholde sig til principperne for studiestart:  
1. Rettidig og relevant information 
2. Faglig og social integration i et godt studiemiljø 
3. Forventningsafstemning 
4. Integreret fastholdelsesindsats 
5. Evaluering og udvikling 
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Se mere om principper for studiestart her: https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/991/991428_1.3.1-
principper-for-studiestart.pdf 

Studienævnet skal forholde sig til, om der i arbejdet med den kommende studiestart er forholdt sig til 
principperne. Studienævnet beslutter om, der er behov for at justere indsatserne og aktiviteterne omkring 
studiestart, herunder om behandlingen af efterårets studiestartsevalueringsresultater gav anledning til 
justeringer for den kommende studiestart. 

Semesterkoordinator på 1. semester PAS Ditte Shamshiri-Petersen deltager i punkt 1 og 2.  

3. Status på reform af 9. semester/projektorienteret forløb 

SR orienterer om status for reformarbejdet på 9. semester. Til orientering er medsendt et udkast til en 
semesterbeskrivelse, der snarest sendes ud til de studerende på 8. semester, hvor informationerne 
omkring både projektorienteret forløb og valgfag er forbedret. Se vedhæftede udkast til 
semesterbeskrivelse.  

4. Eventuelt 

 

SR indledte mødet, og dagsordenen blev godkendt. 

Ditte Shamshiri-Petersen (DSP) var inviteret til mødet til punkt 1 og 2, da hun er semesterkoordinator på 1. 
semester, og Line Merete Blak Pedersen (LMBP) var med som studiesekretær for semestret. 

 

1.Drøftelse af resultaterne af den kvantitative studiestartsundersøgelse på 1. semester 

Prodekan Marlene Gram har taget initiativ til at lave et pilotprojekt indeholdende en kvantitativ 
studiestartsundersøgelse for hele det tidligere Samfundsvidenskabelige fakultet. Vi skulle udvikle en 
spørgeskemaundersøgelse til de nye studerende på 1. semester for at høre om deres oplevelse af 
studiestarten. Det er en del af det nye kvalitetssikringssikringssystem. Hvis dette kommer til at køre, kan 
det evt. udbredes til samtlige uddannelser på hele AAU.  

SR har været en del af arbejdsgruppen og været med til at udvikle spørgsmålene sammen med en 
studerende fra Jura, studienævnsformænd og semesterkoordinatorer. 

SR fremlagte resultatet fra den kvantitative undersøgelse. Der er kommet rapport for Politik og 
Administration samt Samfundsfag med en svarprocent på ca 50 %. Derudover er der kommet en rapport på 
Fakultetsniveau.  

Det fremgår af rapporten, at de studerende er tilfredse med studiestarten, og de studerende befinder sig 
godt sammen med deres studiekammerater.  Endelig er de spurgt, om de er tilfredse med det 
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uddannelsesvalg, de har truffet. Her har der været størst tvivl blandt de Samfundsfagsstuderende, hvor Pol. 
Adm.’erne er mere tilpasse med deres valg. 

Ift. kvalitetssikringssystemet er der spørgsmål, der skal stilles, hvorfor de studerende er blevet spurgt til de 
informationer, de modtog inden studiestarten - og om disse kom tidligt nok. 

Det afspejler sig, at der er forvirring omkring informationen inden studiestarten. 

Sidst er der spurgt til de sociale aktiviteter, som tutorerne/tutorkoordinatorerne har arrangeret, hvor flere 
har svaret, at de synes, der går for meget alkohol i det – oftest de lidt ældre studerende herunder dem med 
familie.  

Derudover skal vi se på tutorerne/tutorkoordinatorerne, og hvordan de organiserer studiestarten samt 
alkoholpolitikken. 

Desuden skulle der spørges ind til faglige aktiviteter – der skal introduceres til AAU’s studieaktivitetsmodul, 
hvor der introduceres til PBL modellen. 

Alt i alt ser det fornuftigt ud, dog skal vi se på, om vi skal sende informationerne ud tidligere inden 
studiestart. DSP supplerede med, at hun ofte hører, at de kommer for tæt på studiestarten. Der er stor 
frustration over, at de studerende får informationerne for sent, men vi har desværre ikke deres private 
mailadresser, hvorfor det er svært at få disse ud tidligere. Vi skriver ud via Moodle, og de studerende 
kender ikke vores systemer, når de starter hos os. Hvis de skal have studieinformationer, skal de ind på 
Facebook, der virker som en indgangsportal, som styres af vores ruskoordinatorer. DSP forespurgte efter en 
løsning på, hvordan vi kan komme i kontakt med de studerende tidligere, så informationerne kan komme 
ud. Hun er bange for, at for mange studerende mister informationen om førintro, som ellers får fine 
evalueringer. 

DSP forespurgte endvidere efter et årshjul til de 1. årsstuderende. De studerende ved ikke altid, at det er 
helt normalt, at de får oplysning om, hvad der sker på 2. semester. Et julebrev kunne være en god idé til at 
få disse informationer ud tidligere. 

Ikke alle studerende mener, de får oplyst de informationer, som de har krav på. DSP bruger de første 
lektioner til få disse bragt ud incl. PBL. Det handler også om tutorerne og hvad, der sker i rusperioden, som 
studerende på FU har forespurgt, om der ikke kan starte 2 uger tidligere. DSP mener, at den er for presset. 
Der er alt for mange aktiviteter, som drejer sig om at gå i byen og drikke alkohol. Ikke alle har brug for dette 
men vil heller ikke stå tilbage for de andre. 

Der skal tages større hensyn til den faglige del i rusperioden.  

SM nævnte problematikken om, at de samfundsfagsstuderende føler sig tilsidesat, så det er en god idé på 
nogle områder at holde de 2 uddannelser adskilt. DSP nævnte også, at fremadrettet vil BID køre for sig selv. 

mailto:inst.dps.sn.pas@id.aau.dk
https://www.politik-samfund.aau.dk/uddannelser/


Institut for Politik og Samfund 
Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag 
Fibigerstræde 5 – 9220 Aalborg Øst  
E-mail: inst.dps.sn.pas@id.aau.dk – https://www.politik-samfund.aau.dk/uddannelser/ 
 
 
 
 

 

 
 

4 
 

 

Studievejledningen vil umiddelbart efter studiestart lave et arrangement udelukkende for 
samfundsfagsstuderende, hvor også Susi og Ivan vil blive præsenteret.  

Der var en generel snak omkring de samfundsfagsstuderende, som føler sig udenfor, og underviserne skal 
være mere opmærksomme i undervisningen på, at der både er Pol. adm.’ere og Samfundsfagsstuderende. 

SR vil ved ansættelsen af tutorer sørge for, at der er en samfundsfagsstuderende blandt disse, såfremt der 
er ansøgere hertil. 

Der ønskes også, at vi laver et arrangement udelukkende for sidefagsstuderende, da de ikke ofte deltager i 
rusperioden. Der skal tages meres hånd om dem. 

SR vil lave et informationsmøde separat til de samfundsfagsstuderende. 

JHI bekræftede, at det er vigtigt og afgørende, at der tages hensyn til de samfundsfagsstuderende fra dag 1. 
Der er dog udfordringer ved undervisningen, hvor underviserne ofte tror, det udelukkende er studerende 
fra Politik og Administration. De skal endnu engang gøres opmærksomme på disse studerende – både 
central – og sidefag samt tomplads. PAS er både Politik og Administration & Samfundsfag. JHI vil gerne 
være med til at udvikle idéer om, hvordan vi får gjort alle opmærksomme på det. Ida skal være en del af 
det. 

Vi tager det med på dagsordenen til næste studienævnsmøde. 

Vedrørende alkoholpolitikken supplerede JCGF med, at der er større tilslutning til arrangementer, hvor der 
serveres alkohol. Det er ruskoordinatorerne, der står for planlægningen af arrangementerne, og de skal 
være opmærksomme på, at der også skal være alkoholfrie arrangementer. Flere tutorer sørgede for, at der 
var rigeligt alkohol med. Alt i alt skal det ligge på et mere jævnt niveau, og det afhænger også af, hvem vi 
ansætter som ruskoordinatorer, og vi er meget opmærksomme næste gang. DSP nævnte, at det også kan 
være en idé at tage et par arrangementer fra, så det ikke bliver så presset. 

SR fortalte, at der bliver ansat færre tutorer, da BID fremadrettet kører deres egen rusperiode. DSP 
overtager ansættelsen af tutorerne, som de sidste år har ligget ved POLIS. 

SR spurgte til studiestartshjemmesiden. LMBP foreslog, at vi åbner sekretariatssiden på Moodle tidligere, 
da de vigtigste informationer fremgår heraf.  

Vi er ikke klar over, hvad der står i det informationsbrev, som bliver udsendt centralt fra til de studerende.  

ILL bakkede op om, at Moodle bliver åbnet først i august, da de også får mange henvendelser i 
studievejledningen.  

JHI vil gå videre med forespørgslen om, hvordan vi kan ”fange” de nye studerende, når de er blev 
indskrevet. JHI vil undersøge muligheden for at komme i kontakt med de studerende via Eboks, så er vi også 
sikre på, at de studerende modtager alle informationer.  
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SN konkluderede efter gennemgang af punkt 1 og 2.  

Vi har en tilfredsstillende studiestart, men vi har også områder, hvor vi skal blive endnu bedre, og dette er 
bl.a. i forhold til informationsniveau samt ruskoordinatorer /rusperioden med planlægning af aktiviteter og 
alkoholpolitik. 

Principperne for studiestart ligger i kvalitetssikringssystemet.  

Rettidig og relevant information: Vi blev enige om, at her skal vi lige justere. 

Faglig og social integration i et godt studiemiljø: Dette er diskuteret – en stor del af dette ligger i 
rusperioden. Her skal være mere opmærksomme på de samfundsfagsstuderende. 

Forventningsafstemning: Dette er de informationer, som vi giver til de studerende, men som de måske 
glemmer, fordi rusperioden er blevet for komprimeret. Dette punkt er vi opmærksomme på. 

Integreret fastholdelsesindsats: Vi laver en god studiestart, hvor alle skal føler sig set og hørt. Vi skal være 
specielt opmærksomme på de samfundsfagsstuderende. 

Evaluering og udvikling: Dette punkt er også vendt i studienævnet. 

Alle punkter er gennemgået og behandlet i Studienævnet, og der er punkter, som vi er opmærksomme på. 

 

3. Status på reform af 9. semester/projektorienteret forløb 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Niels Nørgaard Kristensen, Sanne Lund Clement og 
studerende, som er/har været i praktik, og de er kommet med anbefalinger til, hvordan vi kunne reformere 
det projektorienterede forløb. Derudover har Niels Nørgaard Kristensen, Line Blak Pedersen og Stine 
Rasmussen holdt møder i foråret.  

SR har valgt at lave en semesterbeskrivelse, som både omhandler praktik i ind- og udland og valgfag og 
gennemgik denne punkt for punkt og tog de spørgsmål, der var undervejs. 

Som noget nyt ønsker SR, at den studerende får vejleder tildelt i starten af praktikforløbet i stedet for i 
oktober. Når den studerende har fået tildelt vejleder, bliver der afholdt et informationsmøde med den 
studerende sammen med vejleder og praktikstedet, hvor der laves en forventningsafstemning.  

JHI informerede om, hvad praktikrapporten skal indeholde.  
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Ca. midt i forløbet ønsker SR at få de studerende til et praktikmøde med vejleder og praktikstedet. 
Derudover kan de møde andre studerende, som er i praktik og kan udveksle erfaringer.  Ved dette møde 
kan vejleder være med til at sætte rammen overfor praktikstedet, i forhold til hvad det er, at den 
studerende skriftligt skal aflevere, således at praktikstedet hjælper til med at definere en problemstilling, 
der kan arbejdes videre med.  

Næste møde er i april måned, hvor også JHI bliver inviteret med. 

 

4. Eventuelt 

Der er tidligere på måneden kommet en udmelding fra prorektor omkring salg af alkohol til arrangementer, 
hvor der er kommet mange restriktioner. Dette har netop været med på USO mødet. JCGF ville gerne 
vende dette med studienævnet. 

Studienævnet er bekymret for den beslutning, der er taget hos rektor/prorektor, da det vil få betydning for 
trivslen. Det bliver for restriktivt i forhold til de arrangementer, vi har brug for, når vi skal skabe en god 
trivsel.  
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	Stine Rasmussen (Studienævnsformand)

