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Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. Stine havde et punkt til evt. vedr. faget 
Globalisation, Rising Powers and Emerging Markets 
 

 

2. Godkendelse af 
referat 

Er sket pr. mail.  

3. Fordeling af stu-
diepladser mellem 
uddannelserne 
efter dimensione-
ringen er fuldt 
indfaset. 

Vi har været i tvivl om, hvordan CIR studerende tæller med i 
optaget. Det er nu blevet undersøgt, og desværre tæller alle 24 
med, både dem vi selv optager og dem som bliver optaget på 
UIR, på trods af at de kun er her på AAU i to semestre. Det er 
problematisk, da vi ingen STÅ-indtægter har fra de studerende, 
der optages via UIR, da de tæller som selvbetalere, og derfor 
ikke udløser STÅ.  
 
Afgørelsen har også betydning for fordelingen af studiepladser 
til optaget 2019. Da der kun kommer 4 studerende fra UIR i 
september 2019, kan vi fordele de resterende 8 pladser på de 
andre studier. Fordelingen af de 170 pladser i 2019 bliver 
derfor:  
 
ES 20 
CIR 16 
DIR 69 
GRS 65 
 
Fra 2020 skærer vi antallet af CIR pladser ned til i alt 20 
studerende efter aftale med UIR. Til den tid er 
dimensioneringen fuldt indfaset, og vi har i alt 148 pladser at 
gøre godt med. Fordelingen bliver: 
 
ES 20 
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CIR 20 
DIR 54 
GRS 54 
 
Undesøgelsen af CIR studerende viser også, at 
gæstestuderende også tæller med i optagelsestallet. Det vil vi 
gerne have med på næste studierådsmøde, da det så har 
økonomiske konsekvenser at tage imod gæstestuderende for 
et enkelt semester. 
 

4. Specialenormer Dekanatet er kommet med et forslag om ændring af længden 
for specialet, så man kan sætte normen ned for ekstern censur. 
I dag er et speciale skrevet af en person på 70 sider, og censor 
får 8 timer + ½ time pr. stud. 
Det nedsætter vi til 65 sider, hvor litteraturlisten ikke tæller 
med. Censor vil fremadrettet får  7 timer + ½ time pr. stud.  
 

 

5. Definition af 
relevanskriterier for 
praktiksteder 

De studerende under sig over, at kriterierne for at søge 
praktiksted er så forskellige for de to uddannelser i Aalborg. På 
ES har rammerne været bredere end på DIR, hvor man har set 
mere på relevans som snævert defineret ifht. studiet.  
 
Spørgsmålet er, om vi skal definere relevans snævert ift. 
studiets indhold eller tage et bredere perspektiv og inkludere 
senere jobmuligheder. Private virksomheder kan sagtens være 
relevante, da der er flere af vores studerende, der får job der 
efterfølgende. Der var enighed om, at man godt kan bruge en 
bredere definition af relevans, men at fagligheden fortsat er 
vigtig. 
 

 

6. Frafaldstruede 
studerende 

DIR: 15 på listen, de 10 var der styr på. Der var en del, som skal 
aflevere speciale nu, nogle er på barsel og nogle har en 
individuel plan som de følger. 5 skulle kontaktes, 3 er der 
kommet styr på, hvor en af dem melder sig ud, 1 skal vi have 
samtale med i næste uge, og 1 er rykket for samtale. 
 
ES: 8 er på listen, her var der kun to, som afleverer speciale nu. 
De 6 øvrige er blevet kontaktet, 3 er der kommet styr på, tre er 
rykket den 9/4 
 
GRS: Der var 19 på listen, men der var styr på dem, en del af 
dem skal aflevere speciale nu, og så var der nogle på barsel, og 
nogle fra tidligere trafiklys, som følger deres studieplan. 
 

 

7. Klagesager Der har på DIR været to eksamensklager siden sidst, begge er 
behandlet og de har ikke fået medhold. 
 

 

8. Employability og 
ledighed 

Ledighedstallene i Aalborg er stadig ikke gode, og i København 
er det også gået tilbage. Det er svært at vide hvad det skyldes – 
spørgsmålet er om det er tilfældigheder. 
 
DIR og ES var i forvejen med i et employability tiltag, nu 
inkluderer vi også GRS. Lise og Jesper er fagankre på det i 
Aalborg – Vibeke er i København. Instituttet giver 50 timer til 
hvert faganker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
LRA og SFP 



I Aalborg har vi afholdt karrieredag på en anderledes måde og 
praktikmøde, som nogle af de nye tiltag. De skal gentages til 
næste år. Det skal være en bred vifte af job, vi præsenterer på 
karrieredagen, og hvis muligt placer det efter en forelæsning, 
så de studerende allerede er på UNI. 
I Aalborg har vi også lavet en survey om employability, som de 
studerende skal svare på. Der har været en begrænset 
mængde svar indtil nu - studievejleder forsøger nu at nå ud til 
dem via de sociale medier. 
 
På GRS Mobility programmet (9. sem) er det indskrevet i 
studieordningen, at de studerende skal skrive projekt sammen 
med en virksomhed eller organisation. Det kan være med til at 
fremme de studerendes netværk til når de skal ud at søge job. 
GRS vil også tage fat i karrierecenteret, og få gang i karrieredag 
eller ligende. 
 
I Aalborg er det ikke så nemt med samarbejde med 
virksomheder, da der ikke er så mange virksomheder i 
Nordjylland, der kunne være interesseret i et sådan 
samarbejde. Her foreslog Vibeke, at man kunne tænke ud af 
boksen, og benytte sig af, at man har en afdeling i København, 
hvor de studerende jo kunne være et par dage, mens de var i 
kontakt med en virksomhed i København. 
 
Vi har åbnet op for praktik i Danmark, for det måske kunne give 
de studerende mulighed for job efterfølgende. Det tyder dog 
ikke på, at mange får job, hvor de har været i praktik, men det 
skaber et større netværk for de studerende, som i nogle 
tilfælde kan føre til job. 
 

9. SNIF uden CGS Det er nu fastlagt at Internationale Forhold flytter til 
Statskundskab. Vi ved ikke præcist, hvornår vi flytter og hvor vi 
flytter hen, men det bliver i Fibigerstræde området.  
Budgetmæssigt skal vi følge budgettet på CGS året ud, og 
kommer så med i Statskundskabs budget fra nytår. 
 
Der vil snart blive indkaldt til et møde på Statskundskab, a la 
studierådsmøde, hvor studienævnsformand og næstformand 
samt studieleder vil blive indkaldt. 
 
Vi kommer til at kæmpe for samarbejdet med LISE og CCG. 
 
Det kommer dog samtidig et nyt samarbejde med 
Statskundskab, og det er meningen, at vores specialiseringer 
skal udbydes til uddannelserne på Statskundskab som valgfag. 
Desuden er der bud efter flere af vores undervisere til at 
undervise på Statskundskab 
 

 

10. Global Graduates Vi er blevet spurgt om vi vil være med i Global Graduates. Det 
er et program, hvor man i løbet af sin uddannelse kan deltage i 
internationale arrangementer, og så ved hjælp af en 
underskrift fra de arrangementer, gruppearbejde, arbejde af 
international karakter, man har deltaget i, få et bevis på, at 
man har været international i løbet af sit studie.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Vi kan melde vores studienævn ind i det – men det koster 
timer. Vi har ikke ressourcer til det i øjeblikket, så vi takker nej 
for nu. 
 

ABi 

11. Eventuelt Globalisation, Rising Powers and Emerging Markets – de ES 
studerende, der har det fag (dem som ikke har 
specialiseringer), har været meget utilfredse med det – det er 
spild af tid, da der ikke er noget med relevans for ES 
studerende.  
 
Forslag til ændring: Underviserne kan forsøge at vise linket til 
EU i forholdet til de øvrige lande, der tales om. ES/CAS – ES/3. 
verdenslande osv. 
 
Vi skal have valgt en observatør til SIS og Tværkulturelle 
studiers studienævnsmøder, det er et forslag for at bevare 
kontakten. Vi synes, ikke det er den optimale måde at sikre 
bevarelsen af kontakten, så de tre studienævnsformænd 
prøver at finde en anden løsning. Vi tager det op igen på næste 
møde. Hvis LISE og Tværkulturelle studier gerne vil have en 
observatør med til vores møder byder vi dem velkommen. 
 
Vi er nødt til at finde en ny dato til næste studienævnsmøde, 
da AVL har et heldags arrangement i den nye administrative 
enhed. Der var enighed om at flytte mødet til 12. juni kl. 12 – 
14. 
 

 
 
 
 
 
 
ABi taler med fag 
koordinatoren om det. 

 
 
Emner til fremtidige møder: 

 

 
 
 

 
 
 
 
Mødekalender 2019 

Møde 1 11. februar 2019 

Møde 2 11. april 2019 

Møde 3 12. juni 2019 

Møde 4 18. september 2019 

Møde 5 19. november 2019 

 


