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Kan frit distribueres 
Godkendt 
 

 

 
  
 

Aalborg Universitet 
Fredrik Bajers Vej 7K 
Postboks 159 
9220 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Anne Vestergaard Larsen 
Telefon: 9940 9925 
Email: larsen@id.aau.dk 
 
Dato: 06-12-2022 
Sagsnr.: 2022-017-02479 

 

Referat af møde i Studienævnet for Internationale Forhold  den 6. december 2022 
 
Deltagere: Ane Bislev, Danny Raymond, Jesper Willaing Zeuthen, Lise Rolandsen Agustín, Vibeke Andersson,  

Afbud: Jan Holm Ingemann, Elias Mark, Hamasa Hamid, Shamsul Islam Chowdhury, Sona Barid og Robin 
Winther Kock 

Øvrige deltagere: Mattias Matty, Morten Melander Olsen, Katrine Sandø Stevn, 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden / Approval of the agenda 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

Ad 2. Godkendelse af referat / Approval of the minutes from last meeting (in Danish) 

Referat godkendt pr. mail den 26. oktober uden bemærkninger. 

Ad 3. Opfølgning fra sidste møde / Follow up from last meeting 

Det der var at følge op på fra sidst, har vi indsat som punkter, det var især evalueringerne, som ikke alle var 
klar ved sidste møde. 

Vi blev enige om sidste gang at søge om, at få fjernet Thesis Preparation fra den nuværende studieordning på 
GRS. Det har vi fået godkendt, så E22 bliver sidste gang der er Thesis Preparation på GRS. 

Ad 4. Evalueringer / Evaluations 
a. Studiestartevaluering GRS (DR) / Study start evaluation 
b. Studiestartevaluering IR (Mattias) / Study start evaluation 
c. Kursusevaluering mundtlig, GRS (alle moduler), GCS, RD, Thesis preparation / Course evaluation oral 
d. Modul-survey GRS og IR / Modul servey 

Bilag: til punkt b: Evaluation all done 1.pdf 

a. Studiestartevaluering GRS (DR) / Study start evaluation 
Der kom ikke nogen til Educationboard mødet, hvor studiestart og modulerne på GRS skulle have væ-
ret evalueret. Ud over evalueringerne skulle mødet også være brugt til at arrangere et fagligt arrange-
ment. Sidst var der en del, men der kommer ingen. Vi må konkludere, at mødet nok er placeret forkert, 
da der ikke var andre aktiviteter på AAU den dag. Vi har derfor ikke en studiestart evaluering fra GRS, 
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og vi må konkludere, at vi skal tænke over, hvordan vi gør det her fremover, da evalueringerne er vig-
tige. 

b. Studiestartevaluering IR (Mattias) / Study start evaluation  
MM som er vores studenterstudievejleder og samtidig også er i praktik på studiet har stået for at lave 
en studiestartevaluering på IR. Han har lavet et fysisk spørgeskema, som han delte ud på dagen, hvor 
han har spurgt ind til forskellige emner som andre studievalg, hvorfor IR og hvordan fandt de os, soci-
ale arrangementer samt SoMe. 

Der var rigtige mange, der kun havde søgt ind hos os, så den tilsvarende mulighed der er på RUC, er 
ikke så populær som vores, i hvert fald ikke i forhold til vores studerende. Der var nogle, der valgte det 
på grund af placering, men de fleste har valgt IR, fordi de gerne vil have en international karriere. Stort 
set ingen vælger programmet pga. fremtidig løn. 

Kun ganske få har valgt IR og AAU pga. PBL-modellen.  
Hvordan får vi tydeliggjort, at det er her vi skiller os ud og fordelen ved PBL? Der er mange på gymna-
sierne, der tænker negativt om gruppearbejde. Men det tror MM ikke, de udenlandske gør.  
PBL og gruppearbejde kan være med til at gøre, at de studerende ikke ender i ensomhed. 
VA vil gerne prøve at komme med forslag til, hvordan man kan markedsføre PBL og gruppearbejde for 
uddannelsen. 

Der er tre SoMe, som de studerende benytter mest, det er FB, Instagram og WhatsApp. Af de tre me-
dier mener MM at FB egner sig bedst til at komme med informationer til de studerende. De studerende 
har selv lavet en gruppe på FB, hvor de chatter sammen.  

Når der så spørges til, hvor de får deres information omkring studiet, siger størstedelen af dem, at det 
gør de fra Moodle, det er nyt, men skønt, for det er også der vi helst vil holde informationen. Det ser ud 
til, at det har hjulpet at få ryddet op i Moodle rummene. 

I forhold til information til studiestart, var det småting, de dem manglede.  

De Sociale arrangementer, der blev afholdt i forbindelse med studiestart var der mange der deltog i, og 
de synes det var fedt. De vil gene have flere arrangementer. 

Der er selvbetalt studietur til København på vej i foråret både på studiet og ellers foregår de sociale 
arrangementer i foråret via POLIS, vi må sikre os, at der er en god kommunikation til POLIS. POLIS 
har også en selvbetalt studietur til Berlin (1000 kr.). 

Der blev talt om turen til København og om, måske at mødes på Campus København, hvor de stude-
rende fra de to programmer kunne lave noget sammen. 

Det har været meget positivt, at lave evaluering på denne måde. 

Der skal skabes en kontakt til GRS med POLIS især i forbindelse med arrangementer, hvor man også 
godt kan være med fra København. 

c. Kursusevaluering mundtlig, GRS (alle moduler), GCS, RD, Thesis preparation/Course evaluation 
oral  
GRS: Med hensyn til evalueringer på GRS var det både studiestart, gruppedannelse og alle modu-
lerne, der skulle have været evalueret på education board mødet. Det betyder, at vi ikke har en evalue-
ring fra GRS. Der har også været sendt en kort skriftlig evaluering ud, den er der indtil videre kun ti, der 
har udfyldt, så Morten har rykket for svar igen i går. Vi må se på svarene til næste møde. 

Der blev talt om forskellige muligheder for, hvordan vi sikre, at det ikke sker igen, at vi står efter et se-
mester nærmest uden evaluering. Forslag som at placere education board meeting sammen med an-
den undervisning, evt. holde mødet online, have repræsentanter, der deltager i møderne i stedet for at 
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de er åbne for alle. Som nævnt ovenfor er det vigtigt med evalueringerne, så vi skal have fundet en 
bedre måde, at få det gjort inden næste semester. 

GCS: De var tilfredse med emnerne, men de kunne godt ønske sig beder forklaring på, hvordan vi ser 
sammenhængen. Der var nogle, som kommenterede på, at man skal have helt bestemte synspunkter, 
hvis man ytrer sig på klassen, det er ikke rimeligt, så det må vi kigge på. 

RD: Der har været meget dårlig tilslutning til kurset, hvad kan vi gøre ved det? Skal der laves noget om 
i forhold til struktur og indhold? 

Vi har kørt en ny struktur, hvor vi har kørt kurserne separat fra hinanden, og det har der været noget 
modstand imod, der var mange der havde foretrukket, at RD og IR have haft deres timer i samme peri-
ode. Og vi har kørt kurserne i dage er fire lektioner, det var de hellere ikke udpræget tilfredse med, de 
synes det var lang tid med det samme emne.  

For dem der mødte op til undervisningen, var det ikke indholdet, der var noget i vejen med, mere for-
men de blev udført under. 

Thesis preparation: Vi har stadig ikke fundet den helt rigtige form, de studerende møder mere op til 
de online sessioner, hvor de får feedback på deres opgave og hvor det er et diskussionsforum, end når 
det er forelæsninger. 

De føler sig presset på eksamensopgaven, fordi de jo samtidig er i praktik. Kan vi gøre noget ved eksa-
mensopgaven, så den bliver mere fleksibel, og måske mere overskuelig for de studerende, at fuldføre 
sammen med deres praktiksemester. 

Der har været spørgsmål til, om man kan kombinere synopsen med specialekontrakten, det menes 
ikke muligt. 

Det gode ved kurset er, at de studerende er længere i deres tankegang vedr. specialet, når de går ind i 
specialesemester. 

De vil gerne starte deres vejledning tidligere, men det er ikke muligt. 

Vi arbejder videre på at forbedre kurset. 

d. Modul-survey GRS og IR / Modul servey  
For GRS, er der kun kommet ganske få svar, så vi prøver at sende ud igen, og ser om der ikke er kom-
met flere svar ind efter juleferien. 

Semesterevalueringerne er positive, og de studerende er tilfredse med indholdet af modulerne. De kan 
især lide måden, hvorpå modulerne bruger eksempler fra det virkelige liv til at illustrere og diskutere 
teorier. Forslag til forbedringer omfatter omstrukturering af semesteret (for at få Resarch Design and 
Semester Project og International Politics and Diplomacy til at køre parallelt), finpudsning af skemaet 
(samme modul, samme ugedag), omstrukturering af Moodle (dette er allerede blevet gjort) og indfø-
relse af kortere lektioner (3 timer i stedet for 4) det kommer dog til at give udfordringer, fordi det på 
overordnet basis på AAU er fastsat, at undervisningen skal foregå i dobbeltlektioner, så altså enten to 
eller fire timer. 

For de enkelte moduler kan de studerende godt lide, at International Politics and Diplomacy og 
Resarch Design and Semester Project dækker vidtfavnende emner og undervises af forskellige under-
visere med forskellige ekspertiseområder. De kunne godt lide både øvelserne og Simulation Game. For 
International Politics and Diplomacy anbefaler de, at vi giver adgang til lynkurset tidligere (inden seme-
steret starter), og at vi tilføjer mere indhold om især diplomati. For Resarch Design and Semester Pro-
ject har der været et problem med manglende fremmøde; de studerende synes, at timerne er for lange 
(4 timer). Hvad angår indholdet af modulet var der nogle, som synes det kvantitative indhold var svært, 
og nogle af dem ville gerne have, at emnerne var mere specifikke og målrettede projektarbejdet. 
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De studerende er meget positive i deres evalueringer af valgfagene (Global Gender Studies, EU Polity 
and Politics Global China: Politics and institutions): de oplevede, at de var velstrukturerede, og de 
kunne lide gruppearbejdet og den aktive involvering generelt. De foreslår at have kortere diskussioner 
om den aktuelle udvikling på hvert modul (gælder alle valgfag), og de vil også gerne have flere lektio-
ner, hvor specifikke tekster diskuteres i dybden. Nogle oplever, at niveauet er indledende og med gen-
tagelse af det, de har fået undervisning om på BA-niveau; andre finder niveauet passende (især i de 
tilfælde, hvor de er nye inden for valgfaget). 

 

Opfølgning: 

Vi skal evaluere på GRS på næste møde ud fra de skriftlige tilbagemeldinger. 

VA melder tilbage med forslag til, hvordan vi kan markedsføre PBL i vores uddannelser. 

MM sørger for, at kontakten til POLIS er god, så vores studerende får deres arrangementer, det gælder både 
for uddannelsen i Aalborg og København. 

GCS vi kigger på at få en bedre sammenhæng i kursets emner og løser udfordringen med, at nogle føler, de 
ikke kan ytre sig, hvis ikke de har en bestemt holdning. 

RD vi arbejder på at udvikle kurset, så det vækker e studerendes interesse, samt kigge på sammenhængen 
mellem kurserne på semesteret, om det skal arrangeres anderledes. 

JWZ laver et timebudget for Thesis preparation og kommer med forbedring muligheder. 

DR følge op på surveyen for GRS. 

IR – se på, om skemaet kan struktureres anderledes (LRA og KSS) 

Lynkurset, for at få den grundlæggende viden til faget International Politics and Diplomacy, ville de gerne have 
haft var tilgængeligt tidligere, og der var også noget vedrørende indholdet, de gerne ville have anderledes 
(LRA) 

Resarch Design and Semester Project, her skal der også følges op på indholdet af kurset, og der skal findes 
løsning på, hvordan vi får de studerende til at møde op til modulet. (MR) 

Valgfagene, hvordan kan vi tilpasse indholdet, så alle bliver tilgodeset, både dem, som kender til faget og dem, 
hvor det er helt nyt for. (ansvarlige for de enkelte valgfag) 

 

 

Ad 5. Godkendelse af semesterbeskrivelser for F23 / Approval of semester decribtions F23 

Bilag: Kursusbeskrivelser GRS 8 semester 2023.docx, Semesterbeskrivelse GRS 8 semester 2023.docx, Se-
mesterbeskrivelse GRS 10 semester 2023.docx, Semester decription DIR_ES 10th semester.docx, Semester 
decription IR 2 semester.docx 

Semester og kursusbeskrivelserne til F23 blev godkendt med få rettelser til begge Studieordninger, så de kan 
nu uploades til Moodle og gemmes i WZ.  

Opfølgning: 

Studiesekretærerne på henholdsvis IR og GRS uploader dem til Moodle – gemmes i WZ 
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Samt VIP sætter teksten ind på deres egen kursusside i Moodle. 

Ad 6. Udkast til uddannelsesevalueringsrapport (inkl. datapakke og handleplan) / Draft of education 
evaluation rapport 

Bilag: Datapakke 2022 ordinær - WORD -Internationale Forhold.doc 

Hvert 6. år skal hver uddannelse igennem en uddannelsesevaluering. Formålet med uddannelsesevalueringen 
på AAU er at sikre en systematisk og løbende dialog om uddannelsens kvalitet og udvikling.  

Som en del af den årlige kvalitetsopfølgning skal studienævnet hvert andet år lave en kvalitetsrapport. Denne 
rapport skal danne grundlag for vores møde til februar med Strategi & Kvalitet. 

Vi skal forholde os til Datapakken og især de steder, hvor vi går i rød. 

Vi har problemer med frafald på 1. år 

I Aalborg er der tre på Dir og en på ES, der er faldet fra og i København er der 7, der er faldet fra. Det er en 
stor andel, vi prøver at tjekke op på personniveau, for at finde ud af, om vi kender årsagen til deres frafald. 

Normeret studietid + et år 

Her er GRS rød, vi tænker, at årsagen kan være, at der er mange, der ikke aflevere deres speciale i første for-
søg, men her undersøger vi også på personniveau, for at finde ud af, om den antagelse holder. 

Overskridelse af normeret studietid 

Der er 17 der har overskredet studietiden, det hænger nok igen sammen med, at der er mange på GRS, som 
ikke får afleveret, deres speciale i første forsøg, vi undersøger, om vi har ret i den antagelse. 

Hvis vi skal arbejdet på at få GRS til Aalborg, skal vi finde årsagen til de røde tal, og arbejde målrettet på, at 
forbedre dette. Hvis årsagen er, at de studerende ikke får afleveret deres speciale til tiden, må vi se på, hvad vi 
kan gøre, for at få det til at ske.  

Ledighed, 4-7. kvartal 

GRS er i gult, det er flot. DIR/ES er forsat rød. Men for begge uddannelser både i Aalborg og København gæl-
der det, at ledighedsprocent er bedre i år, end den var sidste år. 

Vi er meget opmærksomme på problematikken. Vi arbejder målrettet med kompetence bevidsthed hos de stu-
derende i forhold til jobsøgningen. Vi arbejder også på en bedre relation til aftagerne for de studerende. Vi for-
sætter dette arbejde. 

 

Handleplan 

Det ser ud til, at studerende med en humanistisk baggrund klare sig bedre end dem med en samfundsviden-
skabelig baggrund på vores studie. Dog er det et meget lille grundlag vi har at vurdere ud fra. 

Studiemiljø 

Der er mange, der føler sig presset og synes de har meget arbejde med studiet. En af årsagerne kan være, at 
vi alle har været i et andet tempo under Corona nedlukningen, og at vi er ved at være oppe på niveau fra før 
nedlukningen. Vi har alle vænnet os til, ikke at have helt så travlt, så det kan være svært at vænne sig til det 
modsatte. 

Studiejob 
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Som udlændinge skal man have et studiejob, på min. 10-12 timer om ugen, for at kunne få SU. De spørger, 
studievejlederne om, hvor de kan få job. 

Opfølgning: 

Vi undersøger på personniveau, hvem det er der har henholdsvis meldt sig ud, overskredet studietid mv. for at 
finde ud af, om vi kan komme tættere på årsagen til de røde tal. 

Ad 7. Censorformandsskabets årsrapport 2022 / Year rapport 2022 

Bilag: Referat-2022-09-28.docx, Årsberetning 2021_Politik, samfund og globale forhold.pdf 

Vi har modtaget censorformandens årsrapport og referat fra det årlige møde. Det mest bemærkelsesværdige i 
årsrapporten er, at censorkorpset er blevet skåret voldsomt ned fra 319 til 179, hvilket nok er årsagen til, at der 
er forsvundet en del censor, vi tidligere har brugt.  

Med hensyn til eksamenerne skal der være en ens løsning for hele uddannelsen, så man kan ikke lade nogle 
censorer være med online, mens andre møder op. Der skal tages stilling til, om vi vælger den ene eller den an-
den løsning. Der var mest stemning for, at censor skal være til stede også selvom det er en dyrere løsning. 

Andet nyt er at sige, at IR overgår til Censor IT fra foråret.  GRS forsætter med manuel indkald af censor. 

Opfølgning: 

Vi skal inden eksamenerne skal i gang med at planlægges tage stilling til, om det skal være en hybrid løsning 
eller en fremmødeløsning for de eksterne censorer. 

Ad 8. Analyse af faldende optag og ny strategi (JHI) / Analysis of declining uptake and new strategy 

ABi har forsøgt at finde ud af, hvad der var kommet ud af denne analyse, men det viser sig, at vi ikke er inklu-
deret i den undersøgelse.  

Det hun kan sige, er at der kommer et øget fokus på gymnasiesamarbejdet, som vi godt kan gå med i. Det er 
også i vores interesse at PAS, HIS og BID får et godt optag. 

Der blev sat spørgsmålstegn ved, hvorfor det kun er i Aalborg, man skal samarbejde med gymnasierne, der er 
jo studerende fra hele landet, der vælger AAU pga. den PBL-orienteret undervisning. 

Mattias er ved at kigge på, hvorfor studerende fra København vælger at tage deres uddannelse på AAU. Det 
han er nået frem til indtil videre er, at det er meget tilfældigheder der gør det. 

Et samarbejde med gymnasier fra det øvrige land, end Nordjylland vil øge chancerne for tilfældigheder.  

Opfølgning: 

Hvad kan vi gøre i forhold til gymnasiesamarbejdet. 

Ad 9. Norm ark - norm for 8 timers skriftlige opgave / Norm paper – new exam 

Bilag: normer SNIF (004).docx 

Vi mangler en norm for 8 timers eksamen. Vi endte på en halv time per opgave for at rette 8 timers skriftlig ek-
samen og 2½ time for at stille opgaven. 
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Opfølgning: 

AVL indfører den nye norm for eksamen i normarket. 

Ad 10. Fastlæggelses af møde datoer for 2023/ Dates for the meetings in 2023 

Datoer for studienævnsmøderne i 2023 blev fastsat til: 6. februar (10-12), 28. marts (10-12), 15. maj (13-15), 
22. juni (10-12), 26. september (10-12), 26. oktober (10-12) og 7. december (10-12). 

Opfølgning: 

AVL opretter møderne og indkalder i folks kalender. 

Ad 11 Eventuelt / Any other business 

Nye regler for indkaldelse til mundtlige eksamener, hvor man kan indkalde, så de studerende skal være klar i 
en periode på fire timer. Studienævnet var enige om at forsætte med at indkalde til faste tider. 

 

Fremtiden for studienævnet, kan vi også tage hul på at tale om. ABi forsætter som studienævnsforperson indtil 
videre, men uddelegere, hvor det er muligt. Som det blev nævnt på institutdagen, er der en bundet opgave i 
2023, at få antallet af studienævn reduceret på SSH. Indtil vi ved, hvad det betyder for vores studienævn fort-
sætter ABi med to kasketter på, både som forperson for vores studienævn og som viceinstitutleder. Hvordan 
processen kommer til at foregå ved vi hellere ikke endnu, så vi tager det op igen på et af de kommende møder, 
når ABi kender lidt mere til den proces, der skal sættes i gang. 

 


