
 
 
 
 

Referat af Studienævnsmøde Internationale Forhold 

13. oktober 2022 

 

Til stede:  Ane Bislev, Jesper Willaing Zeuthen, Lise Rolandsen Agustin, 

Vibeke Andersson, Robin Winther Kock 

Øvrige:  Jan Holm Ingemann, Katrine Sandø Stevn,  

Afbud: Danny Raymond, Elias Mark, Morten Melander Olsen, Mattias 

Matty, Hamasa Hamid, Shamsul Islam Chowdhury, Sona Barid 

 Sagsnr.: [2022-017-02478.] 

Dagsordenspunkt 
Opfølgnings-
ansvar 

1. Godkendelse af dagsorden /Approval of the agenda 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger, dog skal vi huske at have punktet  
Opfølgning fra sidste møde med på dagsorden fremover. Der var ikke uløste sager 
fra sidste møde. 
 

 
 
AVL 

2. Godkendelse af referat /Approval of the minutes from last meeting (in Danish) 
Godkendt pr. Mail den 10. oktober, der er indført under punktet eksamensklager, at 
sagen i Aalborg også er blevet afvist efter mødet. 

 

 

3. Kontrol af studerende, der er kommet bagefter (trafiklys) 
Der er sendt mail ud til to fra ES, to fra DIR og en fra GRS. 
Fra ES er der lavet en plan for den ene af de to studerende, den anden er ikke 
vendt tilbage. GRS er den studerende ikke vendt tilbage og DIR er der heller ikke 
nogen af de studerende, der er vendt tilbage. 
 

 

4. Kontrol af opbrugte prøveforsøg/ Control: Exhausted exam attempts 
Der var ingen, der blevet taget i denne kontrol i denne omgang. 
 

 

5. Opfølgning på handleplanen / Follow up on ”handlingsplan” 
Vi genbesøgte handleplanen og fokuserede på statur på udvalgte punkter. 
 
Punkt 1.1 og 1. 2 vedr. optag på ES, det bør slettes, da vi ikke længere optager 
studerende direkte på ES. 
 
Punkt 2.1 – 2.4 er vi fuld gang med, da vi lige nu har vores første hold på den nye 
studieordning. 
 
Punkt 2.5 vedr. GRS arbejder vi løbende på, det er en svær proces. 
 
Punkt 4.1 vedr. studiemiljø, arbejder vi også løbende med. 
 
Punkt 6.1 – 6.5 Vedr. employability vil vi vente med at kigge på, til vi har fået den 
nye Datapakke. Vi tager det op på mødet i december. 
 
Punkt 6.6 Vedr. aftagerpanelet. Vi har fået sammensat et godt aftagerpanel, men vi 
er stadig på udkig efter flere, der kan styrke det. 
 
Nyt punkt til handleplanen: 
Hvordan sikrer vi et stabilt og lidt højere antal ansøgere fremadrettet. 
 
Ane tager fat i Lise og Jesper i forhold til Employability, så der er noget klar til 
næste gang. 

 
 
 
ABi 
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JHI Der har været faldende optag på alle instituttets uddannelser, derfor har 
instituttet taget initiativ til en analyse af årsagerne. Ud fra analysen vil instituttet 
udarbejde en strategi for, hvordan vi kommer de faldende ansøgertal til livs. JHI 
beder om et separat punkt om emnet til næste møde. 

 

ABi 
 
 
 
 
AVL (JHI) 

6. Studiestartsevalueringer/ Study start evaluation 
15 studerende har evalueret på en Q&A session med Lise. 
Generelt var de tilfredse med det studierelaterede og det sociale. Dog ønsker de lidt 
mere struktur på de sociale aktiviteter, og et højere informationsniveau. Omtrent 
halvdelen deltog i de sociale arrangementer.  
De kunne godt have ønsket sig bedre gennemgang af IT systemerne, f.eks. 
introduktion til hvordan man får adgang til litteratur fra Moodle kursusrummene via 
biblioteket. Der var faktisk arrangeret en Moodle-aften, men måske skal der også 
være en meget hurtig introduktion til AUB meget tidligt i semestret.  
 
Da Danny var fraværende, kommer input fra GRS på mødet den 6. december. 
 

 
 
 
 
 
ABi/LRA 

7. Kursusevalueringer (mundtlige)/course evaluation (oral) (fast punkt) 
IPD  
Kurset er færdigt, generelt var de tilfredse. 
Der var to kommentarer: 

• De ville gerne have vidst, hvornår deres øvelser var, så de kunne have det 
med i deres tanker, når de læste.  

• De er ikke glade for at sidde i KS. 7, da vi ikke bruger lokalerne optimalt.  
 
Vi vil gerne undgå lokalerne i KS. 7 i F23. Vi kan arbejde på at tilrettelægge 
undervisningen efter de muligheder lokalet giver i E23, men vi vil gerne kunne 
melde ind på, hvornår det er fornuftigt at bruge det. 
 
Crash Course er kun online, med mulighed for diskussionsforum. De studerende 
var meget tilfredse med det, men ville gerne have haft adgang til det tidligere. 
 
GGS  
Overordnet var de tilfredse med modulet, men enkelte synes det var for 
introducerende. Den anden halvdel synes niveauet var passende og havde brug for 
introduktionerne til fagets centrale begreber.  
 
ES  
Overordnet tilfredse, og især med introen. De kunne godt have ønsket sig et kort 
overblik over EU-institutionerne fra starten af kurset og mere dybdegående 
forklaring på kursusstrukturen. 
 
Ang. 9. semester, så har det været en lidt svær situation, for dem som ikke fandt en 
virksomhed til projektorienteret forløb, fordi både CCG og Mobility var fuldt booket. 
 
Research design, Global China og Thesis Preparation er ikke evalueret endnu, det 
kommer med den 6. december. 
 
Da Danny var fraværende, kommer input fra GRS på mødet den 6. december. 
 
 

 
Modulansvarl
ig på de 
enkelte 
kurser 

8. Studiemiljørapporten/ Study enviroment evaluation 
Der er kun mellem 2 og10 besvarelser pr. årgang, så det kan være meget svært at 
sige noget generelt. 
 
Det er tankevækkende, at den årgang der får den laveste score på generel trivsel, 
er 4. semester på GRS, som skulle have afleveret specialer i foråret, men hvor 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

usædvanligt mange ikke fik afleveret til tiden. Da svarprocenten er så lav, skal vi 
dog ikke tolke for meget ind i det.  
 
De bliver også spurgt til brug af digitale virkemidler og er generelt ok tilfredse – dog 
ikke med online sociale arrangementer. Flere kommenterer på hvor stor betydning 
Corona har haft for muligheden for at opbygge et socialt fællesskab på studiet.  
.  
De bliver også spurgt til krænkelser, mobning og diskrimination. Der var i alt seks, 
der svarede at de enten havde været udsat for det, eller ikke ønskede at besvare 
spørgsmålet. Kun en enkelt uddybede at der havde været tale om problemer med 
en medstuderende, resten gav ikke yderligere oplysninger og havde ikke henvendt 
sig til studiet med deres problemer.  
 
Team LKK har samlet de få bemærkninger under følgende temaer:  
  
Der er et ønske om at få nogle værktøjer til at håndtere konflikter i 
gruppearbejdet.  
Vi gør det allerede til et tema i gruppedannelsesprocessen, og gør også 
opmærksom på at man også kan få en mediator fra Studie og Trivselsvejledningen 
hvis der opstår konflikter. Desuden er der et Feel Good Universe i AAU appen for 
studerende, som studievejlederen Mattias Matty er ved at se nærmere på, for at 
afgøre om det er en vi kan anbefale de studerende. 
 
Nedlukninger og online undervisning fjernede sociale aspekter ved studiet, 
man kender kun sine gruppemedlemmer, men studiegrupperne har været 
gode. 
Forhåbentlig er vi færdige med egentlige nedlukninger, men det giver anledning til 
eftertanke i forhold til hvordan digitale løsninger kan bruges i fremtiden.  
 
Der er et ønske om flere sociale arrangementer senere i semesteret. 
Vores erfaring er, at det er svært at få folk til at møde op, når 
projektskrivningsperioden går i gang. 
 
RWK bekræfter at det er svært at lave faglige/sociale arrangementer efter 
studiestartsperioden, men fremhæver at POLIS har arrangementer gennem hele 
semesteret.  
Måske skal vi blot have lidt bedre kontakt til POLIS, og evt. reklamere med deres 
arrangementer på Moodle. 
 
Afskedigelsen af Pauline Stoltz har påvirket miljøet på GGS.  
Det har helt sikkert påvirket studiemiljøet i foråret, men da de nye studerende ikke 
vil være påvirket af det, forventer vi ikke at det kræver en yderligere indsats. 
 
I København har de studerende været påvirket af varslingen om lukning af 
GRS.  
Vi skal i fremtiden have særlig opmærksomhed på studiemiljøet på campus i 
København. 
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9. Justering af studieordningen / Adjustment of the curriculum 
Vi ønskede at præcisere forberedelsestiden til den mundtlige eksamen på 
valgfagene på 7. semester. Efterfølgende har vi fundet ud af, at Uddannelsesjura 
understreger at beskrivelserne ikke må være for detaljerede, så vi undlader denne 
præcisering. 
 
På GRS vil man gerne fjerne modulet Thesis Preparation, der ikke har fungeret 
efter hensigten. Det kan godt lade sig gøre for de kommende optag, hvis 
prodekanen godkender det. Derimod er det sværere at få det fjernet for den 
gældende studieordning for de studerende, der allerede er optaget i 2022. Vi 
forsøger at søge om det, men regner ikke med at det kan lade sig gøre. 

 
 
 
 
 
 
AVL/ABi 
 
ABi 



 
 
 
 

 
JHI: Det er et ægte dilemma. Det bliver presset for de studerende at følge modulet, 
når de er i projektorienteret forløb, fordi de gerne vil koncentrere sig om praktikken, 
men på den anden side er det en god forberedelse til specialeskrivningen. 
 
RWK synes det er en god ide at begynde at tænke på specialet i løbet af 9. 
semester. Det er dog svært at deltage i seminarerne, når man er i en virksomhed. I 
hans gruppe har de lavet en aftale om at de skiftes til at deltage i seminarerne, og 
så deler viden indbyrdes. 
 

10. Referat fra aftagerpanelmødet i juni / Minutes from the recruitment panel in 
June 
Referatet er godkendt af aftagerne den 22. august pr. mail. 
Størsteparten af de fremmødte var nye medlemmer. Det var et godt møde og en 
god sammensætning af vores aftagere. 
 
Jesper Blaabjerg Holm ville gerne komme og fortælle de studerende om hvordan 
man opbygger en karriere i udlandet. Han har netop holdt et oplæg på 
karrieredagen tidligere på ugen. 
 
Thilde Møller Larsen vil gerne komme og tale om fundraising på en karrieredag. Det 
regner vi med skal være en del af forårets arrangement. 
 
Der blev foreslået et netværk for mennesker, der arbejder internationalt i Aalborg, 
måske som et led i alumneindsatsen. Det skal vi arbejde videre på, men vi har nok 
ikke helt ressourcerne til det lige nu. Måske kan vi senere samarbejde med 
Internationalt Kontor. 
 
Vi talte også om at få opbygget en oversigt over de virksomheder i Nordjylland, hvor 
arbejdssproget er engelsk. Det kan vi tage med på et employability møde på et 
tidspunkt, og måske kan vi få dem ind i CRM systemet.  
 
Når projektsamarbejdsmuligheder skal i CRM-systemet, er det vigtigt, at man kan 
krydse af om, der er mulighed for et engelsktalende samarbejde.  
 
VA fortæller, at de også har sådanne samarbejdsaftaler på GRS, men de er nødt til 
at blive håndholdt, og genbesøgt hvert år. Det samme gør sig gældende i Aalborg. 
 
Vi håber på at se rigtige mange af vores aftagere igen til næste år. 

 
 

 

11. Normark – udvikling af nye kurser / hours for development of new courses 
Vi har ikke en fast takst for at udvikle nye moduler, det kunne være godt at få 
fastsat. Vi indfører i normarket, at modulkoordinator får 20 timer pr. nyt modul. 
 

 
 
 
AVL 

12. Eventuelt / Any other business 
Vores STÅ produktion er ringere end normalt grundet svigtende optag. Der vil være 
en reduktion på 10 % fra i år til næste år. 
Det får konsekvenser for studienævnets budgetter, som beregnes efter indtjente 
STÅ. Samtidig er der iværksat en undersøgelse af udgiftsniveauet. Der bliver 
indkaldt til møde vedr. budget. 
 

 

13. Baselineundersøgelse af digitalisering og uddannelse /Baseline 
questionnaries of Digitization and Education 
De som ikke havde udfyldt spørgeskemaet, fandt mailen og fik det udfyldt. 
 

 

 


