
 
 
 
 

Referat af Studienævnsmøde Internationale Forhold  
6. februar 2023 

 

Til stede:  Ane Bislev, Danny Raymond, Jesper Willaing Zeuthen, Lise 
Rolandsen Agustin, Vibeke Andersson, Tania Sini Vorbeck, 
Daniel Maluszczak, Sasha Denae Juul Nielsen, Robin Winther 
Kock 

Øvrige:  Katrine Sandø Stevn, Morten Melander Olsen, Anne Vestergaard 
Larsen (ref) 

Afbud: Thea Grau Lundgren 

 Sagsnr.: [2023-017-02788.] 

Dagsordenspunkt Opfølgnings-
ansvar 

1. Godkendelse af dagsorden / Approval of the agenda 
 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger, men med et ønske om at vende emnet 
ChatGPT under eventuelt. 
 
 

 

2. Godkendelse af referat /Approval of the minutes from the last meeting (in Danish) 
 
Referatet er godkendt pr. mail den 27. januar 2023 uden bemærkninger. 
 

 

3. Velkommen til nye medlemmer og præsentation /Welcome and presentation of 
new members 
Tania Sini Vorbeck er fra Internationale Relationer i Aalborg 
Daniel Maluszczak er fra Internationale Relationer i Aalborg 
Sasha Denae Juul Nielsen er fra Internationale Relationer i Aalborg 
Thea Grau Lundgren er fra Internationale Relationer i Aalborg (ikke til stede). 
Robin Winther Kock er fra Udviklingsstudier og afgående næstformand (var med i sidste 
del af mødet) 
Ane Bislev er formand for studienævnet og viceinstitutleder  
Danny Raymond er fra Global Refugee studies og er også koordinator på uddannelsen 
Jesper Willaing Zeuthen er fra Internationale Relationer og Udviklingsstudier, hvor han 
er koordinator på 9. semester. 
Lise Rolandsen Agustin er fra Internationale Relationer og koordinator på 7. og 8. 
semester. 
Vibeke Andersson, er fra Global Refugee Studies og koordinator på Mobility 
semesteret. 
 
Derudover var studiesekretær Katrine Sandø Stevn, IR, Studiesekretær Morten 
Melander Olsen GRS og Studienævnssekretær Anne Vestergaard Larsen til stede på 
mødet. 

 
 

 

4. Konstituering og valg af næstformand (blandt de studerende) / Establishment and 
election of new vice-chairperson 
 

Ane fortæller om, hvad opgaven er som næstformand. Noget af det man bliver inviteret til, 
foregår på dansk. 
 
Tania Sini Vorbeck blev valgt til studienævnsmødet. 
 

AVL skriver 
til dekanen 
og får det 
godkendt, 
samt 
informerer 
LKK og 
Cirkeline. 

Aalborg Universitet 
Fredrik Bajers Vej 7K 
Postboks 159 
9220 Aalborg 

Sagsbehandler: 
[Anne Vestergaard] [Larsen] 
Telefon: 9940 9925 
Email: larsen@id.aau.dk 



 
 
 
 

 
5. Opfølgning fra sidste møde / Follow up from last meeting 

Der er ikke udestående emner fra sidste møde.  
 
 

 

6. Sammenlægning af studienævn /Merger of study boards 
Det bliver et stort studienævn på DPS, dog bliver MPG holdt uden for, da der er planer om, 
at de skal flytte til et fælles mastersekretariat. 
Der vil blive under-fora for hvert studie, hvor VIP og studerende mødes for at drøfte selve 
studiet. Det bliver i stil med Education Board, som på GRS, dog mere formelt, hvor de 
studerende vælges ind. 
 
Vi kender endnu ikke tidshorisonten. Enten bliver det fra september eller først fra næste 
valgperiode. 
 
Fordelen ved et stort studienævn vil være, at kvalitetsarbejdet bliver nemmere og mere 
overskueligt. 
 
 

 

7. Eksamensklage / Exam complain 
Der var 5 studerende på GRS, der klagede over afviklingen af eksamen. Dette behandles 
ikke som en eksamensklage, men der blev taget hånd om situationen, og de studerende 
blev gjort bekendt med, hvordan de lavede en formel klage. 
En studerende valgte at klage formelt, og vedkommende fik medhold. Et af klagepunkterne 
var at vedkommende mente eksamen var for kort. Eksaminator havde ikke noteret start og 
slut tidspunkter for eksamen i sine notater. Sagen viser, hvor vigtigt det er, at eksaminator 
og censor gemmer deres noter og altid husker at skrive på, hvornår eksamen gik i gang og 
sluttede igen. Disse noter skal gemmes et år. 
 
Den studerende tog imod en omprøve. 
 
 

 

8. Forsvar af projekt/speciale med ekstern censur hybrid? / Defence of 
thesis/project with extern examinar – hybrid? 
 
Vi blev enige om at holde fast i, at censor så vidt som muligt skal fremmøde til 
eksamenerne. 
  

 

9. Projektorienteret forløb praktikstedets evalueringer E22/ Project Orientered 
course In-ternship evaluation E22 
 
Virksomhederne har været meget tilfredse.  
Der var en uklarhed i spørgeskemaet, som medførte forvirring om, hvorvidt det var navn 
eller praktiksted, der skulle anføres. Det er der taget hånd om, og det er rettet til næste 
gang. 
Ud fra de studerendes evalueringer er der virksomheder, som vi måske skal være 
forsigtig med at sende de studerende til, fordi de studerende ikke er tilfreds med at 
være der. 
JWZ finder ud af om dette er et enkeltstående tilfælde eller om det gentager sig. 
Jesper ser på det til næste møde og så tager vi det op under siden sidst. 
 

AVL sender 
til Jesper og 
Danny 
 
 
 
 
 
 
JWZ ser på 
det til næste 
møde 

10. Samtykkeerklæring/ Declaration for students 
 
Studentermedlemmerne har fået tilsendt en fortrolighedserklæring (vedhæftet 
mødeindkaldelsen). Det er frivilligt om man ønsker at underskrive erklæringen, 
fortroligheden gælder under alle omstændigheder. Dog skal næstformanden 
underskrive en erklæring. Vi skal nok sige til, hvis vi har punkter på dagsordenen, der er 
fortrolige. 
 

 



 
 
 
 

 
11. Eventuelt / Any other business 

 
ChatGPT 
Hvordan gør vi i forhold til at undgå, at de studerende bruger det til at besvare eksamen 
med? Hvad gør vi hvis vi har mistanke om at de har anvendt den?  
 
Plagiatkontrollen kan ikke hjælpe, så det vil være op til os selv at opdage det.  
Vi kan arbejde med typen af eksamensspørgsmål vi stiller. Jo mere pensumnære 
spørgsmål jo mindre kan Chatbotten hjælpe.  
 
ABi spørger de studerende, hvad de tænker. De tror, det vil blive et større problem om 
et par semestre. Lige nu bruges den mest som en søgemaskine. 
 
Det ville være godt, hvis der var et kursus for VIP, i hvordan man opdager det og 
hvordan man får stillet opgaverne således, at de studerende ikke kan bruge det. 
Eventuelt også hvordan vi kan lege med det i undervisningen. Vi vil sende et ønske 
videre til PBL-centeret, om kurser i emnet. 
 
TSV påpeger et problem i Moodle, da det ikke er alle, der har kunnet tilmelde sig 
infoforummerne.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VA tager det 
med videre 
 
 
TSV går med 
AVL over og 
får det løst. 

 


