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Mødedato og -tidspunkt 11. februar 2018 kl. 13 - 15 

Sted Kroghstræde 3, lokale 2.107/CPH ACM15 (A) 2.1.022 Møderum m. 
videokonference 

Deltagere: Valgte VIP Ane Bislev, Wolfgang Zank  

Deltagere: Valgte studerende Anna Dau Hvas Sandvad, Christian Sttier Nyholm Jacobsen 

Deltagere: Observatører/gæster Danny Raymond, Lise Rolandsen Augustin, Maria Langendorff Hansen, 
Robert Chr. Thomsen, Stine Føns Pedersen, AnneVestergaard Larsen (ref) 

Afbud Bjørn Møller, Susanne Hald og Li Xing 

Referat godkendt den  

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger.  

2. Godkendelse af 
referat 

Referatet er godkendt pr. mail.  

3. Velkommen til nye 
medlemmer og 
præsentation 
(studievejleder) 

Anna og Christian er nyvalgte, men har allerede siddet i 
studienævnet i en periode, så de er som sådan ikke nye. 
Stine er ny studievejleder for ES/DIR, og sidder med som 
observatør, da begge vores studentervalgte er færdig til 
sommer, og der derfor ikke er nogle til at overlevere til næste 
studentervalgte.  
Det ville være en god ide hvis studievejlederen fra KBH også 
sidder med som observatør, da vi mangler 
studenterrepræsentatnter fra GRS. 
 

 
 
 
 
 
 
DR taler med 
studievejlederen og 
melder tilbage til AVL 
med en mailadresse. 

4. Konstituering – valg 
af næstformand 

Anna Dau Hvas Sandvad blev valgt som næstformand. Tillykke 
til hende. 

 

5. Godkendelse af 
semesterbeskrivels
er 

Semesterbeskrivelserne er kommet i hus, og blev godkendt 
uden bemærkninger. 

AVL i Moodle og 
workzone 

6. Godkendelse af 
kursus-, projekt- og 
semesterevaluering
er E18 

GRS 
DR: Evalueringerne er rigtig gode. Før har der været meget 
kritik om manglende information. Det er der ikke denne gang. 
Det skyldes, at vi har et heldagsarrangement i starten af 
semesteret, hvor vi taler om sidste semester og hvad der skal 
ske i det kommende semester. Der er også gode 
tilbagemeldinger på de enkelte kurser. Vi har udviklet nyt 
metodekursus, der er workshop-baseret. Det har fået positive  
evalueringer både fra vejleder og de studerende. Der er brugt 
tid på at finde ud af, hvordan det skal fungere i lærergruppen.  
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Efter vi lader dem evaluere i sidste time, er vores svarprocent 
også steget, hvilket gør svarene mere repræsentative. 
 
RCT: En ting er mærkeligt, de svarer, at 0 % har kontakt med en 
ekstern partner, når de skriver projekt.  
DR: GRS har ikke et formelt samarbejde med eksterne, men der 
er mange grupper, der skriver for en virksomhed. Tror ikke de 
studerende opfatter det som et samarbejde, fordi de ikke får 
vejledning fra den eksterne part. 
RCT: Det kan være, det sprøgsmål skal omformuleres, hvis de 
studerende forstår det forkert. 
 
ES 
WZ: Evalueringerne er rigtig flotte, der er kun en enkelt 
underviser, hvor der er lidt problemer, men det er der en 
løsning på fra næste semester. 
 
DIR 
LRA: Der er et problem med to kurser, TIR og metode, hvor de 
studerende i stor grad, mener de har haft stoffet tidligere i 
deres uddannelse. Der har altid været nogle, der har skrevet 
det i svaret, men det har været en mindre gruppe. Nu ser det 
ud til at problemet er stigende. Problemet er, at vi skal favne 
bredt, og have dem med, som ikke kommer med en IR 
baggrund.  
Forskellige løsningsforslag: 
Skrive i velkomstbrevet, hvis man ikke har haft fagene tidligere, 
vil det være en god ide at læse dette (bogliste) inden 
studiestart  
Introduktionskurser til de to kurser, hvor man beder dem, som 
har haft stoffet tidligere blive væk. (2 timer) 
Lave små videoklip på 10 – 15 minutter, hvor man introducerer 
basis viden far de to fag. De studerende, kan så have set, dem 
inden studiestart. 
De studerende kunne godt lide udgaven med videoklippene. Vi 
kan evt. søge Instituttet om midler til udvikling af disse film. 
Der var også en del kritik af kurset Political, Economic and 
Social Development. Det er der taget hånd om.  
Der har været nogle misforståelser i fohold til eksamen, derfor 
har vi fået lavet en ny eksamensforside, hvor de studerende 
gerne skulle kunne finde de retningslinier, der er til de enkelte 
eksamener. 
 
Evalueringerne for specialiseringerne er flottte.  

7. Godkendelse af 
ændringerne i 
normarket. 

RCT: I giver relativt mange timer til administation, selvom I 
skærer ned med 10%, men da jeres undervisningtal er flotte, er 
det ok. I skal nok være opmærksom på om I er nødt til at skære 
yderligere på et tidspunkt. Udover RCTs bemærkning blev 
normarket godkendt. 
 

 

8. Klage sager Vi har haft tre klagesager siden sidst, ingen fik medhold. Hvis 
der klages over karakteren, skal der fremover være to sæt øjne 
på.  
 

 

9. SNIF uden CGS Vi ved ikke så meget endnu, men vil holde jer orienteret hen 
over foråret.  

 



Der arbejdes for at sikre fortsat tværfakultært samarbejde. 
 Vi ved det ikke endnu, men det bliver nok med faste 
aftalerammer for tre år og med et års opsigelse på 
undervisning mellem instutterne. Det vi kan være nervøse for, 
er at institutterne lukker sig om sig selv, så det tværfaglige 
forsvinder på sigt. Det vil vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for, 
ikke sker. 
 

10. Møde datoer for 
2019 

11. april – 4. juni – 18. september – 19. november. Alle dage fra 
13 – 15. 

AVL indkalder i kalender 

11. Eventuelt Under eventuelt fortalte Ane, at lærergruppen i Aalborg havde 
på deres lærerøde nedsat en arbejdsgruppe for at få 
implementeret PBL-progression i studieordningen. De fire fra 
Aalborg er: Lise, Søren D, Ane, Jesper. Danny sagde, at han og 
Vibeke gerne vil deltage fra Kbh. Ane indkalder til først møde. 
Blev enige om at vente med fælles lærermøde, til 
arbejdsgruppen har et forslag. 
ES/DIR kobles på Employability projektet – der kommer snart 
noget om det – Lise og Jesper er fagankre for DIR/ES. 

 
 
 
 
ABi indkalder 

 
 
Emner til fremtidige møder: 

 

 
 
 

 
 
 
 
Mødekalender 2019 

Møde 1 11. februar 2019 

Møde 2 11. april 2019 

Møde 3 4. juni 2019 

Møde 4 18. september 2019 

Møde 5 19. november 2019 

 


