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Dagsorden SN-møde 20. april 2022 

1. Semesterevalueringer E21 

• 1. sem BA PAS  
• 3. sem BA PAS  
• 5. sem BA PA 
• 5. sem BA Samfundsfag 
• 7. sem KA PA 
• 9. sem KA PA (evaluering fra de studerende + evaluering fra praktikstederne) 
• 7. semester KA Samfundsfag 
• 9. sem KA Samfundsfag 

Kvantitative evalueringer, FU-referater og semesterkoordinatorers notater er vedhæftet) 

 

2. Et genbesøg med den nye model for studenterevalueringer – fungerer den løbende evaluering 
tilfredsstillende?  

Link til side med beskrivelse af ny model for studenterevalueringer: https://www.politik-
samfund.aau.dk/uddannelser/kvalitetssikring/evaluering-med-studerende/ 

 

3. Eventuelt 

 

1.Semesterevalueringer 
 
SR bød velkommen til mødet og herunder også velkommen til de semesterkoordinatorer, der deltager i 
evalueringsdelen. SR foreslog, at vi pga. et tæt pakket program gemmer semesterevalueringen på 9. 
semester til næste studienævnsmøde i maj (indeholdende både evaluering både fra de studerende og 
praktikstederne), fordi det i forvejen er planlagt, at afslutningen på reformarbejdet på 9. semester skal 
præsenteres til studienævnsmødet i maj. SR foreslår også, at vi eventuelt gemmer punkt 2 til senere, hvis 
tiden bliver presset.   
 
1.semester PAS 
 
SR nævnte, at der er 2 kvantitative semesterevalueringer (en for Politik og Administration og en for 
Samfundsfag). Derudover er der FU referater samt DSP´s opsamling af semestret, hvor vi skal være 
opmærksomme på, at semestret er afholdt for sidste gang på nuværende studieordning. Det vigtige er at 
drøfte, hvad fra det nuværende 1. semester som vi kan tage med over til det nye 1. semester på ny 
studieordning, som semesterkoordinatorer og undervisere er i gang med at planlægge. 
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DSH fortalte, at evalueringerne ikke har skilt sig ud fra de tidligere år. Det vigtige at tage med videre er den 
feedback, som er kommet omkring studiestarten (fra studiestartsundersøgelsen og evalueringerne i FU), da 
vi kan bruge den ved planlægningen af studiestarten til 1. september i år. Her ved vi, at de studerende 
ønsker informationer om studie og studiestart tidligere end medio august og vi skal have etableret et bedre 
informationsflow her. Det drøftede vi også på sidste studienævnsmøde og det er vi ved at tage hånd om 
(opgaven er lagt over i Fællesadministrationen som arbejder på en fælles løsning for alle instituttets 
uddannelser). Derudover er der behov for justeringer i rusperioden, som af de studerende opleves som god, 
men tæt pakket med mange arrangementer, ligesom de oplever, at mange aktiviteter har for meget fokus på 
alkohol. DSP har lige ansat ruskoordinatorer, som allerede er kommet med nye og gode forslag/løsninger, 
der imødekommer de studerendes kritikpunkter. Der er også en overvejelse om at afkorte RUS perioden lidt. 
Samlet set er vi derfor i gang med at imødekomme de kritikpunkter, som der har været i 
studiestartsundersøgelsen og på FU. 
 
DSP nævner også, at de studerende på 1. semester bemærker, at de oplever overlap mellem nogle 
bestemte fag på 1. semester og det får DSP til at anbefale en øget opmærksomhed på, at vi undgår overlap 
mellem fag på det nye 1. og 2. semester. Det skal der tages højde for i planlægningen af semestrene.  
 
SR har udover DSP’s anbefalinger registreret et par ting i evalueringen, som vi også bør have 
opmærksomhed på: 
 

1. De samfundsfagsstuderendes svar er lidt mindre positive end de studerende på Pol. Adm.  
Vi er dog opmærksomme på, at der skal tages mere hånd om disse allerede fra 1. semester (se 
referater fra tidligere studienævnsmøder) og SR har aftalt med Samfundsfagskoordinatorerne og 
studievejledningen, at de generelt har en øget opmærksomhed på gruppen og at de etablerer 
separate introduktionsmøder kun for samfundsfag allerede på 1. semester. 

 
DSP tilføjede, at da vi ikke længere har fælles studiestart med BID, bliver der her mere overskud til 
at skelne mellem vores egne 2 uddannelser i rusperioden. 

 
2. Der er også en kritik af at Politologisk grundkursus er meget komprimeret (afvikles hurtigt og med 

mange forelæsninger tæt på hinanden). I den nye studieordning er dette kursus 15 ECTS mod 
nuværende 5 ECTS, hvilket betyder, at der skal være flere forelæsninger, og disse fordeles over en 
længere periode. Undervisergruppen er opmærksom på at planlægge kurset på en måde, så det 
ikke bliver for komprimeret.  

 
3. Det lader til, at der i efteråret 2021 har været udfordringer med fremmøde på nogle af semestrets 

moduler, som også DSP bekræftede. Det er formentlig et problem efter Corona og der er også på 
andre semestre. AAFS bekræftede. 
 
SR tilføjede, at fremadrettet vil der blive mere gruppearbejde på 1. semester og mener, at dette kan 
have en positiv effekt på fremmødet til forelæsninger og andre aktiviteter på semestret.  

 
4. SR er overrasket over det angivne tidsforbrug på 1. (men også 3. og 5. semester) hvor de 

studerende bruger mindre end 30 timer ugentligt på studiet. På kandidatuddannelsen ligger niveauet 
på ca. 37 timer. Men, fordi svarprocenterne er meget lave, er det svært at vurdere, om dette gælder 
årgangene generelt. DSP kan genkende dette ud fra statusseminarerne. 

 
SR opsummerer: studienævnet bakker op omkring DSP’s anbefalinger, om at informationerne 
vedrørende 1. semester /studiestart skal ud tidligere til de nye studerende, at RUS perioden justeres 
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og at der i planlægningen af 1. og 2. semester skal være opmærksomhed på at undgå overlap i visse 
modulers indhold. Det kan bl.a. sikres ved at have den samme semesterkoordinator på 1. og 2. 
semester og sørge for at afholde møder i undervisergruppen, hvor indhold i de nye fagmoduler på 1. 
semester overleves til og afstemmes med underviserholdet på det nye 2. semester.  
 
 
3.semester PAS 
 
Semesterkoordinatorer MHN indledte med at informere om, at han har fået nyt job på et andet institut og det 
er derfor uafklaret, om han kommer til at koordinere og undervise i E22, men han forventer, at han kan være 
involveret i semestret en sidste gang med et færre antal timer end han plejer. Derudover kommer der på 
Modul 27 Organisationsteori, forvaltning, ledelse og politiske institutioner udskiftning blandt underviserne, 
fordi nogle medarbejdere har forladt os det forgangne år og nye er kommet til. Da der er nyansat flere 
engelsksprogede undervisere, vil dette også få indflydelse på undervisningen, da flere undervisningsgange 
vil blive på engelsk. Ny modulansvarlig bliver lektor Christian Lindholst.  
 
MHN fortæller, at i forhold til evalueringerne på 3. semester, så handler det meget om de studerendes 
oplevelse af semestrets intensitet. I starten af semesteret er der ikke så meget aktivitet, men senere kommer 
der 2 tunge moduler samt projektskrivning. Flere studerende har i evalueringerne brugt ordet stressende og 
begynder at tænke på, om de kan holde til studiet. MHN foreslår derfor, at vi planlægger undervisningen 
anderledes, sådan at aktiviteterne bredes mere ud og han er allerede i dialog med studiesekretæren omkring 
dette.  
 
MHN fortæller også, at de administrative grupper, som primært fungerede som øvelsesgrupper, er forsøgt 
afløst af projektgrupper. Derefter er gruppedannelsen flyttet til tidligere på semestret, da de studerende så 
får længere tid til projektskrivningen. Dette har dog givet andre udfordringer på gruppedannelsesdagen, hvor 
de studerende skal brainstorme på moduler, hvor undervisningen endnu ikke er påbegyndt.   
 
Det er også et semester, hvor der er stor fokus på trivsel efter Corona. I E21 ansatte vi ekstraordinært 
trivselskoordinatorer (ældre studerende), som har lavet aktiviteter på tværs af årgangen. Nogle studerende 
har ytret ønske om, at de gerne selv ville have haft arrangeret aktiviteter fremfor, at ældre studerende blev 
ansat, men samlet set er det MHNs opfattelse, at setuppet med trivselskoordinatorer har gjort en positiv 
forskel.  
 
SR opsummerer: Studienævnet bakker op omkring MHN’S anbefalinger om at ændre på semestrets 
intensitet. Der arbejdes allerede på at få dette på plads sammen med studiesekretær Line Blak 
Pedersen. 
 
Afslutningsvist lykønskede SR også MHN med det nye job, og er taknemmelig for, at han forsætter med at 
have et mindre omfang af timer i efteråret.  
 
5.semester PA 
 
Semesterkoordinator SD var forhindret i at deltage. SR opsummerer indholdet i de kvantitative evalueringer 
og semesterkoordinators notat om semestret. Her står det klart, at der er en del kritik fra de studerende 
omkring semestrets planlægning.  
 
Dels bemærker de studerende en del kalenderfejl, hvor Moodle og Call Moodle ikke har været synkroniseret 
og flere eksempler på undervisere, der ikke er mødt op til undervisningen på de i kalenderen angivne 
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tidspunkter. SD anbefaler, at underviserne fremadrettet checker kalenderen forud for semesterstart for at se, 
om CalMoodle og Moodle er synkrone. SR mener, at det i højere grad drejer sig om, om underviserne skal 
være opmærksomme på, at de ikke må flytte forelæsningstidspunkter på Moodle udenom sekretariaterne, 
som opdaterer CalMoodle og på et semester med mange forskellige undervisere og en række undervisere 
udefra er det meget vigtigt, at undervisningstidspunkter og eventuelle ændringer heraf går igennem 
sekretariaterne.  
 
Derudover nævnes det i evalueringerne, at nogle moduler opfattes som værende irrelevante (fx Modul 20 
Komparativ og international politik) samt at der er gentagelser på forelæsningerne i Modul 21 International 
politik og et snævert fokusområde på Modul 19.  
 
Disse oplevelser afspejler sig i et lavere læringsudbytte for de studerende.  
 
SR foreslår, at udfordringen med at de studerende oplever irrelevante moduler kan afhælpes ved, at de ved 
semesterstart får bedre rammesat, hvilke moduler der er på semestret, hvordan og hvorfor de er relevante 
og hvad deres indbyrdes sammenhæng er. Samtidig bør der sikres bedre koordination i undervisergruppen, 
da det er et semester med mange undervisere og en række undervisere udefra.  
 
JCGF supplerede med, at der havde været oplyst forskellige formalia ved en eksamen samt, at der havde 
manglet en grundbog fra semesterstart.  
 
JHI tilføjer, at det er meget vigtigt, at semesterkoordinator får strammet op på rammesætningen af semestret 
både overfor de studerende, men også i relation til undervisergruppen, hvor der er mange forskellige 
undervisere og eksterne undervisere.  
 
 
SR opsummerer: Studienævnets anbefaling er, at semesterkoordinator skal være opmærksom på 
semestrets rammesætning. Konkret anbefales, at semesterkoordinator indkalder underviserholdet til 
et lærermøde, hvor evalueringerne skal drøftes, og hvor man sammen kan planlægge placeringen af 
modulerne og koordineringen af semestret. Semesterkoordinator skal også være opmærksom på en 
bedre rammesætning af semestret overfor de studerende til semesterstart.  
 
 
5.Semester Samfundsfag 
 
Ingen besvarelser af de kvantitative evalueringer. Koordinator ikke til stede.  
SR nævner, at vi dog ved, at der i E21 kun var 8 samfundsfagsstuderende, som skulle skrive 
bachelorprojekt, hvor der plejer at være ca. 20. 
 
 
1.Semester Kandidat PA 
 
Semesterkoordinator MPK startede med at nævne, at det er 2. gang, at semestret er afviklet med 2 
specialiseringer. I efteråret 20 var der ca. 30 studerende på Ledelse og Forvaltning og ca. 20 på Politik og 
Analyse, hvor i efteråret 21 var det omvendt. 
 
MPK fortæller, at semesterstart og gruppedannelse blev afviklet fint. Koordinatorerne har bestræbt sig på at 
lave større grupper, som udløser mere vejledning og det lykkedes på begge specialiseringer. Det er dog 
svært helt at undgå mindre grupper på 1-2 personer. 
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MPK fortæller videre, at der også på dette semester har været koordinationsproblemer med Moodle/Call 
Moodle, hvor tidspunkterne for forelæsningerne blev ændret, hvilket hænger sammen med brug af eksterne 
undervisere, der har haft behov for at ændre undervisningstidspunkter.  
 
Derudover var der forvirring omkring formalia i en moduleksamen i Politik og Analyse, hvor der var to sæt af 
formalia men med forskelligt indhold. MPK er meget opmærksom på, at det ikke sker igen. Det handler om, 
at koordinator og sekretær koordinerer bedre inden eksamen. 
 
Den største udfordring ved semestret er ifølge MPK, hvordan semestret planlægges med et godt rul, sådan 
at de studerende ikke føler, at intensiteten er for uens gennem semestret, og der ikke opstår 
spidsbelastningsperioder. MPK illustrerede på tavlen og gennemgik tidsplanen på kandidatuddannelsen for 
forelæsningerne og eksaminerne. Som det er nu, ønsker koordinatorerne, at de studerende kan have fuld 
fokus på projektet, og derfor ligger forelæsningerne i fag- og metodemodul meget intensivt og tidligt i 
semestret og eksaminerne umiddelbart efter. MPK foreslog, at en anden mulighed er, at fag- og 
metodemoduler afvikles parallelt med projektmodulet, så forelæsningerne ligger over en længere periode. 
Men, det er et evigt problem ifølge MPK. Der findes ikke nødvendigvis én god løsning her.  
 
SR nævnte, at hovedparten af de studerende ønsker, at de har eksaminerne umiddelbart efter hvert modul 
og det giver ekstra pres undervejs i semestret, når der skal gøres plads til eksaminer undervejs.  
 
JHI tilføjede, at den oprindelige tanke omkring modul- og projektarbejde var, at der skulle være en løbende 
vekselvirkning mellem forelæsninger og projektarbejde. Den faglige indsigt fra modulerne skulle herved 
kunne inddrages i projektarbejdet med afsluttende eksamen i januar/juni. Pædagogisk og didaktisk giver det 
bedre mening med eksamen i januar/juni, hvor de studerende får lejlighed til at læse op på stoffet. 
Udfordringen med stress i starten af semestret kan derfor løses ved, at eksaminerne afvikles i januar/juni.  
 
Der var derefter en meningsudveksling i studienævnet om, hvordan eksaminerne skal placeres i forhold til 
forelæsningerne. JCGF nævner her, at de studerende foretrækker eksaminer umiddelbart efter 
fagmodulerne og husker sit 3. semester som et semester, der fungerede godt, fordi fagene blev afsluttet 
umiddelbart efter modulerne. SR nævner, at vi på det nye 1. semester forsøger at placere flere eksaminer i 
januar end normalt for at sørge for, at semestret ikke bliver for presset i september og oktober måned. MPK 
foreslår, at studienævnet på et tidspunkt tager en mere principiel drøftelse af, hvor eksaminer placeres 
bedst.  
 
SR opsummerer: studienævnet henstiller til, at koordinatorerne har en øget opmærksomhed på 
intensiteten på semestret i planlægningen (som dog udfordres af, at der fra E21 bliver 3 
specialiseringer). Hvordan semestret er tænkt fra koordinatorernes side (hvilke moduler placeres 
hvor, hvilken sammenhæng har de og hvordan er sammenhængen til projektarbejdet) skal 
rammesættes bedre ved semesteropstart.  
 
 
7.semester Samfundsfag sidefag 
 
Semesterkoordinator ikke til stede og kun få svar i de kvantitative evalueringer, men SR nævner, at de få 
svar viser, at de studerende oplever, at det er frustrerende at være sidefagsstuderende, da de følger 
moduler på forskellige semestre, og der kan ofte være udfordringer i kalenderen med sammenfald på 
centralfaget. Det er kendt viden for os, men det er også vanskeligt at gøre noget ved. Vi har dog som noget 
nyt etableret en koordinator for samfundsfag sidefag, som vil afholde informationsmøder og 
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semesterintroduktioner for de studerende. Dette skulle gerne kunne løse nogle af deres udfordringer. Vi kan 
dog ikke udbyde moduler specielt til disse studerende, da de er for få på semestret (ca. 8–10).  
 
9.semester Samfundsfag centralfag 
 
Semesterkoordinator ikke til stede. Få svar i de kvantitative evalueringer. SR opsummerer evalueringerne, 
hvor de studerende på centralfag nævner de samme udfordringer som sidefagsstuderende med, at det kan 
virke forvirrende at følge moduler på forskellige semestre og der kan være problemer med sammenfald i 
undervisningen på sidefaget. Også her har vi fået en ny samfundsfagskoordinator, der er opmærksom på de 
studerendes udfordringer.  
 
 
9.semester Politik og Administration 
 
SR gentager, at dette punkt gemmes til næste studienævnsmøde, hvor der er planlagt en præsentation af 
reformarbejdet på 9. semester, som bygger på de kritikpunkter, som studerende har til semestret i den 
kvantitative evaluering.  
 
 
2.Et genbesøg med den nye modul for studenterevalueringer – fungerer den løbende evaluering 
tilfredsstillende? 
 
Punktet drøftes kort, men tages op igen på et senere studienævnsmøde. SR forklarer, at årsagen til punktet 
er, at hun ønsker en diskussion af, hvordan den nye evalueringsmodel med de studerende fungerer (hvor 
modulevalueringerne er forsvundet). SR har en fornemmelse, at der kan gå informationer om modulerne 
tabt, nu hvor modulevalueringerne ikke findes længere, men det kan også skyldes, at der ikke i tilstrækkelig 
grad samles op på modulerne til sidste forelæsningsgang eller på FU-møderne. Måske undervisere og 
koordinatorer ikke helt har vænnet sig til, at der skal evalueres på sidste undervisningsgang. SR foreslår, at 
hun først får inputs fra semesterkoordinatorerne om, hvordan de oplever den nye evalueringsmodel og 
derefter kan punktet komme på dagsordenen til et studienævnsmøde.  
 
SR spurgte studierepræsentanterne, om de også vil komme med forslag til, hvordan de oplever det nye 
evalueringssystem. SR sender mail, hvori hun beskriver de oplysninger, som hun ønsker. 
 
JHI informerede om, at det er et kvalitetssikringssystem, som vi er blevet pålagt, og det er kommet meget 
sent fra centralt hold, hvorfor det ikke har været muligt at få afsluttet de interne processer, inden vi skulle 
tage det i brug. Det betyder også, at der vil være elementer i modellen, som ikke fungerer optimalt endnu. 
Referaterne fra både FU og studienævnsmøderne er dog meget centrale i den nye model, hvori det skal 
fremgå tydeligt, hvilke udfordringer der skal tages hånd om og hvad der gøres ved dem.  
 
Dette foranlediger en snak om, at FU-referaterne fortsat har brug for at blive kvalitetssikret og at det vil 
hjælpe semesterkoordinatorer og studerende, hvis der laves en skabelon, som kan anvendes i 
referatskrivningen. En sådan er ved at blive udarbejdet i Fællesadministrationen, ifølge JHI.   
 
 
3. Eventuelt 
 
Intet. 
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