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Deltagere: Studienævnsforkvinde Stine Rasmussen (SR), Næstformand Adam Alexander Faust Spies (AS), 
Studenterrepræsentant Jens Christian Gaard-Frederiksen (JG), Lærerrepræsentant Susi Meret (SM), 
Studieleder Jan Holm Ingemann (JHI), Studenterstudievejleder Mathilde Aakjær Sørensen (MS), 
Studienævnssekretær Dorthe Degenkolv (DD) og Studienævnssekretær/referent Julie Søder Nielsen (JSN).  
 

Afbud: Lærerrepræsentant Christian Kongshøj (KH), Lærerrepræsentant Mads Peter Klindt (MK), 
Studenterrepræsentant Linea Kjerstine Toftgaard (LT) (uden afbud). 

 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser.  
 
AS ønsker punktet ”Mulighed for, at nyvalgte studenterrepræsentanter valgt ved Uni Valg i november 2022 
deltager i SN møder resten af året” tilføjet under evt. 
 
SM ønsker punktet ”Samarbejde med Polis om 2 kommende arrangementer” tilføjes under evt. 
 

2. Orientering 

 
Mødeforberedelse og -organisering fremadrettet for studienævnet for PAS. 
 
Til orientering overgår studienævnet til First Agenda, et digitalt møderedskab til mødeforberedelse, 
hvor dagsorden og bilag samles. Studienævnets medlemmer har modtaget besked fra First Agenda 
om at oprette sig som bruger, hvis de ikke allerede er det i forvejen. Julie Søder Nielsen (juli-
esn@id.aau.dk) overtager mødeindkaldelse, bilagshåndtering og referat fra og med december 
2022. 
 
Opfølgning fra SN møde den 31. oktober 
 
Markedsføring i forbindelse med muligt navneskifte: 
 
SR: På mødet den 31. oktober diskuterede vi årets reduktion i studenteroptag og årsag hertil. JHI 
holdt oplæg, hvor han gennemgik udfordringer og mulige årsager bag årets optag, samt strategi for 
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både rekruttering af nye studerende fra og afsætning af dimittender til bl.a. det midt-vestjyske om-
råde. Employability-udvalget har i mellemtiden holdt møde, hvor situationen også er blevet diskute-
ret. JHI har nedsat en taskforce, hvor hvert studie er repræsenteret. Fra PAS er SM valgt som re-
præsentant for Samfundsfag og MPK som repræsentant for Politik og Administration. Taskforcen 
skal arbejde med markedsføring både ift. rekruttering og aftagere i det midt-vestjyske område og 
det vil sige, at dette arbejde løftes ud af studienævnet og op på institutniveau. Når taskforcen er 
kommet i gang med arbejde, kan vi få en orientering i studienævnet.  
 
I forlængelse af denne drøftelse på sidste studienævnsmøde d. 31. oktober diskuterede vi også 
muligheden for markedsføringsmateriale i form af korte videoklip om uddannelsen, som MS bl.a. 
har lavet nogle af. På mødet 31/10 meldte MPK, AS og MS sig til at udarbejde materiale og JHI lo-
vede at tage en samtale med FA kommunikation om at assistere med arbejdet. JHI var også åben 
over for at allokere midler til indsatsen. SR spørger, om arbejdsgruppen er i gang. Det er de og skal 
mødes i den kommende uge.  
 
JHI: Arbejdsgruppen skal dog huske at strømline deres markedsføring med den linje som DPS ar-
bejder ud fra nu. Til orientering så skal DPS på seminar den 17. og 18. november, hvor både VIP 
og TAP deles ud i grupper for at arbejde med bl.a. branding og ny markedsføringsstrategi med hen-
blik på input til førnævnte nyligt etablerede taskforce. Derefter planlægges indsatsen, som strøm-
lines for alle uddannelser. Første skridt er valget af aktiviteter, herunder hvordan vi når ud til gym-
nasierne. I strategien målrettet gymnasierne indgår AAU studerende også i indsatsen. Inden jul 
skulle planen gerne være nogenlunde på plads og kommer til at indebærer markedsføring af studier 
på DPS, DPS som institut, AAU som uddannelsessted og Aalborg som studieby. 
 
AS/MS: Første møde i forhold til markedsføring af PAS er aftalt til at være i kommende uge. 
SR: Vi aftaler, at der gives en status på markedsføringsindsats i starten af december. 
 
Opfølgning på evaluering forår 2022 
På mødet den 31. oktober gennemgik SN studenterevalueringerne fra F22, hvor gruppedannelse 
nævnes som en udfordrende proces for nogle studerende. På det møde blev det aftalt, at SN skulle 
have diskuteret gruppedannelse på mødet den 16. november, men det har ikke været muligt at 
finde oplægsholdere med så kort tidsfrist. SR arbejder bl.a. på at få Nick Højgaard Rhode fra IT-
ledelse (og formand for POLIS) til at deltage med et oplæg om hans erfaring med administrative 
grupper og AS fra studienævnet har også sagt ja til at holde oplæg om PAS-studerendes erfaringer 
med god og mindre god gruppedannelse. Punktet rykkes til SN mødet i januar 2023, hvor seme-
sterkoordinatorer også inviteres. AS uddyber, at han også gerne bidrager med et oplæg om hvor-
dan han både som studerende og som repræsentant for POLIS oplever samspillet mellem gruppe-
dannelse og det sociale liv på studiet. Polis oplever nemlig i tiden, at der kommer ganske få stude-
rende fra 2.-3. semester til POLIS arrangementer. Der er en klar tendens blandt de studerende, at 
man relativt kort inde i studiet holder sig til sin projektgruppe, hvorfor Polis arbejder på, at de stude-
rende oplever, at universitetet ikke kun er forelæsninger og arbejde i projektgrupper samt at de stu-
derende udvider deres sociale samvær og kendskab til hinanden udover egen projektgruppe. Polis 
er desuden meget bevidst om, at de studerende skal gribes på første semester, fordi tendensen er, 
at man mister deres deltagelse på 3. sem.  
 
Årets underviser 
AS og JG: De studerende har indstillet en underviser, men hvem er fortsat en hemmelighed. 
 
Ansættelse af studenterstudievejleder 
SR: Som nævnt på mødet den 31. oktober var SN i processen med at ansætte nye studenterstudie-
vejledere. Til orientering er der fundet og ansat 2 nye studenterstudievejleder, som indsluses fra 
den 21. november. De er valgt ud fra et stærkt ansøgerfelt med mange relevante ansøgninger og 
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kompetente ansøgere. Ansættelsen af de 2 studenterstudievejledere er i tråd med, at det giver god 
mening med et team på 3 på PAS. Dette team repræsenterer nu hhv. Digitalisering, Pol Adm og 
Samfundsfag. Den ene nyansatte er tillige 2-faglig, hvilket vil styrke vejledningens kvalitet for netop 
den målgruppe. I arbejdet med teamet arbejdes der på definitionen af, hvad der bør være fællesop-
gaver og hvor det giver mening med ansvarsfordeling af områder, hvor hver enkelt er ansvarlig. 
 
Opfølgning (inkl. Ansvarlig og evt. deadline) 

SR: Møde først i december med AS, MS og MPK om update på markedsføringsplan. 
SN: Invitation af oplægsholdere og semesterkoordinatorer til SN møde i januar 2023 og diskussion 
af gruppedannelsesproces. 
 

3. Kontrolkørsler 

 
SR: Som studie er vi forpligtet til at køre flere kontroller af studerende med henblik på, om de er ak-
tive på studiet og/eller har brug for hjælp i form af en individuel studieordning. Kontrollisterne drejer 
sig om 1) Forsinkede studerende, 2) Manglende beståelse på 1. studieår og 3) Opbrugte prøvefor-
søg. Grundet kontrollens fokus vil flere af de samme studerende gå igen på flere lister. 
 
Forsinkede studerende: I daglig tale omtales de studerende som grønne, gule, røde og blå stude-
rende (Trafiklys). Grønne studerende følger deres studie planmæssigt. Gule studerende mangler 
over 5 ECTS, Røde studerende over 15 ECTS og Blå studerende har været inaktive på studiet i et 
helt år. 
 
På PAS ser situationen med forsinkede studerende ud som følger: 

• Gule: 22 studerende, som har modtaget tilbud om individuel samtale og mulighed for en in-
dividuel studieplan. 

• Røde: 38 studerende, hvoraf 17 blev indkaldt til møde, men kun 2 mødte op. De resterende 
har studiet og SN aktiv hånd om, hvorfor det ikke var nødvendigt med yderligere kontakt.   

• Blå: 18 studerende, hvoraf 9 har modtaget brev om udmeldelse, hvis ikke de søger SN om 
dispensation. 

 
SR: Vi kunne godt tænke os, at flere takkede ja tak til tilbuddet om individuel samtale. Det bør næv-
nes i denne sammenhæng, at skabelonerne for de breve, som vi skal sende ud, er blevet mere 
venlige i deres ordlyd og nu er udformet som et tilbud om hjælp og støtte. 
 
Manglende beståelse på 1. studieår (24. måneders reglen): PAS har 16 studerende, som efter 
24 måneder (udgangen af 4. semester) fortsat mangler at bestå fag på første studieår. Der er gen-
gangere på kontrollisten for forsinkede studerende, så disse to kontroller hænger sammen. Mang-
lende beståelse af moduler på første studieår kan medføre brev om udmeldelse med beskeden, at 
SN skal søges om at dispensere for 24 måneders reglen, før de studerende kan få lov til at fort-
sætte på studiet. I den forbindelse er det vigtigt for SN og studiet at være OBS på hurtigere at få de 
studerende stoppet på studiet med krav om opsamling og at bestå evt. manglende moduler, før de 
når og påbegynder 5. semester.  
 
Opbrugte prøveforsøg 
De studerende har ret til 3 prøveforsøg på hvert modul. Har den studerende brugt 3 prøveforsøg, 
så skal de søge SN om lov til et 4. prøveforsøg. På PAS er der 14 studerende, som har opbrugt 3 
prøveforsøg på et eller flere moduler. På denne kontrolliste er der også gengangere fra kontrolisten 
over røde studerende. 
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SR: Med indfasning af den nye BA studieordning bør vi se en ændring i mønstrene. F.eks. flyttes 
modulet Politisk filosofi og modulet Kvant. metoder til 4. semester, hvor de studerende forventes at 
være modnet fagligt, hvilket kan afhjælpe situationen på f.eks. manglende beståelse af første stu-
dieår. Dertil kommer, at modulet Politisk filosofi ikke længere eksisterer som selvstændigt kursus, 
hvor der også er en del, som opbruger deres prøveforsøg. På første studieår på PAS har man også 
en indsats med mentorer og hjælpelærere, hvilket også bør have en positiv effekt. JHI og SR er i 
dialog om en øget indsats med mentorer/hjælpelærer på studiet. 
 

Opfølgning (inkl. Ansvarlig og evt. deadline) 

4. Godkendelse af nye semesterbeskrivelser E22  
AAU har for nylig indført et nyt kvalitetssikringssystem med flere indsatsområder. Et af indsatsområ-
derne (område 2) handler om uddannelsernes udvikling, tilrettelægge og drift, hvor der bl.a. angi-
ves, at der skal gøres brug af semesterbeskrivelser, som udmønter det der står i studieordningen 
om et givent semester. Semesterbeskrivelserne ”bor” på Moodle, hvor man som studerende kan 
tilgå den mere dybdegående/detaljerede modul- og semesterbeskrivelse. SR har undersøgt kra-
vene for semesterbeskrivelser under det nye kvalitetssikringssystem, herunder hvornår det er på-
krævet, at en semesterbeskrivelse godkendes af SN. Det har været vanskeligt at få et klart svar fra 
bl.a. Fællesadministration og Kvalitet og Analyse, men SR tolker regelsættet sådan, at SN skal be-
handle og godkende semesterbeskrivelser, når der er væsentlige ændringer i modulerne/seme-
strene og der derfor naturligt er et behov for at revidere eller udarbejde nye semesterbeskrivelser. 
SR har derfor i samarbejde med DD udarbejdet semesterbeskrivelser for de semestre, der er nye i 
de studieordninger, der er igangsat i E22. Det drejer sig konkret om semesterbeskrivelser for 1. se-
mester PAS BA, 7. semester KA PA og 9. semester KA Samfundsfag.   

Skabelon for semesterbeskrivelser består af en beskrivelse af, hvordan semesteret er organiseret 
og hvilken temaramme semesteret følger. Her informeres desuden om hvem, der er semesterkoor-
dinator og hvordan sekretariatsdækningen er organiseret. I semesterbeskrivelsen introduceres der-
efter hvert modul og denne beskrivelse tages typisk fra modulbeskrivelsen i den pågældende stu-
dieordning. Der inkluderes modulansvarlig og dennes kontaktdetaljer, ECTS-mæssig belastning 
som omregnes til forventet tid brugt på modulets aktiviteter herunder eksamen. Beregningerne for 
tid brugt på aktiviteter i de 3 semesterbeskrivelser til godkendelse i SN (se bilag fra mødeindkaldel-
sen) er vejledende og baseret på skøn udgjort af et cirkatal med udgangspunkt i K-timer. I praksis 
forventes der, at tidsforbruget vil variere fra studerende til studerende. 

JHI: Man vil gerne væk fra de gamle semesterbeskrivelser i det nye kvalitetssikringssystem, men i 
beskrivelserne på Moodle mangler vigtig information som f.eks. ECTS beretning, hvor de stude-
rende kan finde ud af, hvor meget tid de forventes at bruge på at læse, forberede og tage eksamen, 
foretage øvelser etc. Det vigtigste ved ECTS beretningen er netop, at de studerende kan se, hvor 
meget de skal forvente at lægge i arbejdsindsats. JHI støtter op om SRs konklusion, at semesterbe-
skrivekser kun skal tages op i SN, hvis der er fundamentale ændringer i dem. 

Beslutning: Semesterbeskrivelser for 1., 7. og 9. semester godkendes af SN. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

5. Nyt fra Studievejledningen 

MS rapporterer om, at der er mails og samtaler, men ellers er der stille og roligt. I det kommende 
stykke tid vil der være oplæring af de 2 nyansatte studenterstudievejledere. Form og indhold af op-
læring er aftalt med SR.  
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SR: SN ønsker at blive bedre til at have jævnlige møder med studenterstudievejledning og styrke et 
allerede godt fungerende samarbejde med yderligere synlighed. Et opmærksomhedspunkt er at 
sætte tid af til f.eks. at oplære studenterstudievejlederne i nye studieordninger, fordi mange af de 
spørgsmål, studievejledningen får netop handler om studerendes uddannelsesforløb.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

6. Evt.  

 
Mulighed for, at nyvalgte studenterrepræsentanter valgt ved Uni Valg i november 2022 delta-
ger i SN møde 
 
AS spørger om mulighed for at invitere de nyvalgte med til SN-møder fra december efter Uni Valg i 
kommende uge. SR: De nye repræsentanter velkomne til at deltage i SN møder, indtil de tiltræder 
officielt – dog ikke ved lukkede punkter.  
 
Nyt i Polis 
 
AS informerer om, at Polis netop har optaget studiet Organisatorisk Læring og deres to kandidatud-
dannelser i POLIS. De studerende på Organisatorisk Læring manglede en studenterorganisation og 
grundet flere lighedspunkter, fandt man POLIS kunne være løsningen på dette.  
 
Samarbejde med Polis om 2 kommende arrangementer 
 
SM informerer om, at der er planlagt 2 arrangementer med international deltagelse i forbindelse 
med 1) Post midt-valg i USA (1. december) og 2) Debat om regeringsvalg i Italien, Sverige og Dan-
mark d. 28. november kl. 14.30. Begge arrangementer afvikles online via zoom. SM efterspørger et 
samarbejde med Polis og ønsker gerne, at Polis stiller op og deltager i debatten. SM ser dette som 
en mulighed for at afprøve format og samarbejde med Polis om fremtidige arrangementer og afvik-
ling. AS spørger ind til den rolle, som SM ønsker, at Polis varetager, f.eks. om hun tænker repræ-
sentant for Polis som ordstyrer for debatten. SM ser netop det som en mulighed for arrangementet, 
som afvikles den 1. december. Til dette arrangement er der planlagt en paneldebat med oplæg af 
15 min. varighed for hver med efterfølgende debat, som skal sættes i gang. Da det er et online ar-
rangement, vil der også være brug for en til at holde øje med chatten og lave opsamling på spørgs-
mål ol. SM foreslår også, at Polis kunne stille spørgsmål på baggrund af oplæg for at hjælpe debat i 
gang. Begge arrangementer hører til Flerfagligt kursus på Samfundsfag, men har ifølge SM mulig-
hed for at have et langt bredere publikum udover AAU med den rette markedsføring. SM foreslår 
derfor at optage live stream fra arrangementerne og have det til at ligge offentligt tilgængeligt i en 
periode på en hjemmeside, så de der ikke kunne deltage, kan streame arrangementet i en afgræn-
set periode.  
 
SR foreslår SM som moderator, hvor Polis hjælper med at arrangere. På mødet aftales, at SM tager 
fat i AS og at der ses på at få annonceret via DPS for at sikre så høj tilslutning som muligt. AS: Po-
lis vil gerne bidrage med afvikling af arrangementerne og vil også kunne hjælpe med markedsførin-
gen via deres netværk.  
 
DD supplerer, at de to arrangementer også er relevant for alumneaktiviteter på DPS. LKK har til-
budt at hjælpe med markedsføring, hvis man udfylder skema med detaljer om arrangementer. JHI 
støtter op om, at de to arrangementer er gode bud på alumneaktiviteter. 
 
SM: Rent praktisk er der også lavpraktiske spørgsmål til, hvordan man afvikler et arrangement on-
line via zoom. Hvor mange har AAU f.eks. licens til, at der kan deltage via zoom.  
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JHI: AAU har licens til, at der kan være op til 500 deltagere på et møde. At vælge online format til 
arrangementer giver den fordel og mulighed for at inddrage oplægsholdere ind fra udlandet. Hjælp 
til det tekniske bør kunne fås fra IT Support. SR foreslår, at FA kommunikationsafdeling muligvis 
også kan hjælpe. JHI svarer, at det forudsætter, at man i kommunikationsafdelingen ved noget om 
zoom og foreslår i første omgang, at man evt. kan ansætte en studentermedhjælp til det. 
 
SR: Vi undersøger, om PAS kan ansætte en studentermedhjælp til at hjælpe med de to arrange-
menter. Og JHI arbejder på at få en kompetence arbejdet ind i FA, som kan tage sig af afvikling af 
arrangementer online. 
 
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

 
 

Stine Rasmussen 

Studienævnsforperson 
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