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Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger  

2. Godkendelse af 
referat 

Sidste mødes referat er godkendt pr mail af et samlet 
studienævn. 
 

 

3. Fordeling af 
studiepladser 
mellem 
uddannelserne 
efter 
dimensioneringen 
er fuldt indfaset på 
SNIF 

I 2020 har studienævnet kun 148 pladser til fordeling mellem 
de 4 uddannelser. CIR optager de 20 pladser, det samme for ES. 
Det vil sige, at der kun er 108 pladser tilbage til fordeling 
mellem GRS og DIR. Det er meget få pladser, og det bliver 
svært at fordele dem, derfor har vi bedt Malene Gram tage 
stilling til fordelingen af pladserne. Dette skal ske i et 
samarbejde mellem Ane, Danny og Malene. 
 

ABi/MG/DR 

4. Forskellen i normer 
for undervisning og 
vejledning – 
Statskundskab/SNIF 

Vi har fået normarket fra Statskundskab og kan se, at vi ikke 
har helt samme normer. 
På CGS har praksis været, at studienævnene selv fastsætter 
normer for at få timeregnskabet til at gå op. Statskundskab har 
samme praksis. Så længe studienævnene har fornuftige og 
velovervejede principper at fastsætte normerne ud fra, så 
styrer de det selv. 
 
Vi fastholder foreløbig vores normer, som de er nu. 
 

 

5. Fordeling af 
koordination 
fremover 

Med den nye studieordning bliver der nye kursuskoordinator 
på de enkelte kurser, og derfor har der været en omfordeling 
også her for efteråret og foråret. 
 
9. semester på DIR skal vi have en ny koordinator.  

Koordinator/studienæv
nsformand 
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Vi foreslår det bliver Jesper Zeuthen, der tager 9. semester 
koordination på DIR et år – derefter overtager Malayna 
Raftopoulos. Når det nye specialeforberedende forløb skal 
implementeres E2021 kan JZ muligvis overtage 10. semester på 
DIR til den tid. 
 
Lise og Ane vil se på fordelingen af opgaver for henholdsvis 
studienævnsformand og koordinator. På sigt kommer der 
retningslinjer fra ledelsen for fordelingen af opgaver mellem 
studienævnsformand og koordinator. Til den tid skal vi huske at 
tænke GRS ind i det, da der er andre forhold, når de har 
tilhørsforhold i København. 
  

6. Aftagere til vores 
aftagerpanel 

Vi måtte desværre aflyse aftagerpanel mødet i år, da der var 
stort forfald i sidste øjeblik.  
Vi er i gang med at udskifte aftagerne, og skal have nogle nye 
unge ind. Processen er gået i gang og i år sendte tilbød vi 6 nye 
aftager en plads i vores aftagerpanel. To sagde ja, dog er den 
ene faldet fra igen. 
Hvis I vil komme med forslag til aftager, vi kunne tilbyde en 
plads, så send navnene til Ane/Anne. 
SD kom med forslag, som han lovede at sende ind 
efterfølgende. DR vil også sende forslag til på aftagere. 
 
Vi vil gerne have en bred vifte af aftagere, både NGO, private 
erhvervsliv, kommuner mv. Hvis folk er i udlandet kan de være 
med via Skype. Aftagerne skal gerne have et par års erfaring i 
arbejdslivet, før de kan blive aktuelle til en post i 
aftagerpanelet. 
 
Den bedste indgang til nye aftagere, er at de kontaktes direkte 
af dem, der har en etableret kontakt med dem. Det skal dog 
koordineres via Ane. 
 

Ane/Anne 

7. Kursusevalueringer GRS: Generelt er de studerende glade for kursusunder-
visningen. De allerfleste synes at indhold og niveau matcher 
forventningen. Vi skal måske blive lidt bedre til at forklare 
’learning goals’ i begyndelsen af hvert kursus, de studerende er 
ikke altid helt klare over disse. Alle kurser har fået overvejende 
gode evalueringer, og der er selvfølgelig også (konstruktive) 
forslag til, hvad der kan gøres bedre. Titlen i kurset 
’Globalization etc’ virker forvirrende for mange (alt for mange 
temaer i titlen), selvom de er glade for indholdet. Men det 
bliver der jo lavet om på i den nye studieordning. 
 
DIR: Kun 48 har svaret. Det ser generelt fint ud. Dog er der 
kritik af, at der er for dårlig koordination mellem kurser på BA, 
7. semester og kurserne på 8. semester, så der er gentagelser. 
Det er vi opmærksom på, og det vil der blive taget højde for i 
den nye studieordning. Der er kritik af, at man ikke kan se, at 
Challenges to the developing World er to kurser, når man 
modtager sit diplomet. Det kan vi løse med et indstik til dem, 
der efterspørger det. Specialiseringer får gode anmeldelser, 
men der er kun få besvarelser. 
 

Ane laver et resume til 
hjemmesiden. 



Vi diskuterede, om der var mere vi kan gøre, for at undgå 
gentagelser i undervisningen, både mellem vores egne kurser 
og i forhold til folks BA-programmer. Mange gentagelser 
skyldes, at de studerende jo kommer med meget forskellig 
baggrund. 
 
Der var følgende forslag: 
Lave videoer med noget af det stof, som man forventer at 
kunne, når man starter. De kan så være på Moodle, og de 
studerende skal så selv sørge for at blive up to date.  – vi kan 
evt. søge digitaliseringsmidler til at fremstille videoerne. 
Ben foreslog, at de som mangler forgrundsviden kunne følge 
nogle fag på LISE. 
Hvis vi vil have en bred indgang, vil der være forskellighed i 
niveauet. Og vi ønsker at uddannelsen skal være 
interdisciplinær. 
 
 
ES: Der er ikke noget der giver anledning til store ændringer. 
Nogen mener niveauet er for lavet og for lidt, andre mener det 
modsatte. 
 
 

8. Økonomi i efteråret Vores økonomi for efteråret ser ikke bedre ud, end i foråret. Vi 
er derfor nødt til at prioritere – om det er gæsteforelæsninger 
eller studiestartseminaret vi skal holde fast i.  
 
Vi vælger at prioritere studiestartseminaret, så øvrige 
gæsteforelæsninger i efteråret skal godkendes af Ane, og det er 
ikke sikkert, at vi har råd til alle.   
Vi kan evt. dele gæsteforelæsninger med LISE, så kan vi deles 
om udgifterne. Evt. kan ES/DIR også dele med GRS. (der er 
undervisningslokaler, der er indrettet til at kører disse 
seminarer, hvor man er på både fra Kbh. og Aalborg) 
 
Hvis ikke vi har råd til gæsteforelæsninger kan vi være vores 
egne gæsteforelæser, hvis der er timer til det. Vi kan fortælle 
om vores forskning, det kræver ikke meget forberedelse, blot 
tilstedeværelse. Dette kan også gøres på tværs af de tre 
studienævn: LISE, Tværkulturelle og os. 
Læring er i gang med at planlægge noget lignende. 
GRS – bruger deres education board – her er det de studerende 
der melder ind, hvem de gerne vil høre. 
 

 

9. Inaktive studerende Vi har haft spøgelsesjagt på studerende, som har været 
inaktive i et år. De studerende får en henvendelse per mail. 
Reagerer de ikke, bliver de meldt ud. 
 
På DIR var der 8 inaktive studerende, der fik en henvendelse. 
Fire meldte tilbage og vi fandt en løsning. Fire er blevet 
udmeldt. Der var ingen på ES. På GRS var der tre, de to var i 
gang igen, og den sidste er udmeldt. 
 

 

10. Studieaktivitets-
model 

Der er fra centralt hold udarbejdet en skabelon til en 
studieaktivitetsmodel, der kan synliggøre for de studerende, 

Studienævnsformand 
og koordinator 



hvordan de skal forvente at arbejdsbyrden fordeles henover et 
semester.  
 
Vi vil bruge den til studiestart og til Meet your coordinator 
møderne, så de studerende kan se, hvornår vi regner med, at 
de f.eks. går i gang med projektet og som 
forventningsafstemning i forhold til, hvordan arbejdsbyrden er 
fordelt over semesteret. 
 

11. Uddannelsernes 
værdigrundlag 

Der var ingen kommentarer til punktet. Værdigrundlaget lyder 
meget fornuftigt. 
 

 

12. Eventuelt JHI: Det er en svær proces vi skal i gang med, med etableringen 
af nyt institut, nye politikker mv.  
Vi er gået i gang med planlægningen af undervisningen i 
forårssemesteret, der skal findes en fælles form for det 
sammenlagte institut. Beder om forståelse for, at det er en 
svær proces. 
 
RCT: Det har været positivt at følge udviklingen på SNIF, til et 
solidt og kreativt studienævn. Jeg er ked af at se jer forsvinde, 
men ser frem til samarbejdet i den nye konstellation. Held og 
lykke. 
 
SD: Der var møde i Akademisk råd i går. Budskabet er, at hvis vi 
beholder det taksameter vi har nu, ser det ok ud for SAMF 
fremadrettet, men hvis den nuværende takstforhøjelse 
forsvinder, så bliver det økonomisk meget svært. Der er 
foretaget de fyrringer, der skal foretages i de næste tre år. 
I forhold til de studerende kommer der studierum, som kan 
bookes af alle studerende. 
 
ADHS: Tak for næste to år, hvor jeg har været en del af 
studienævnet. Jeg føler, det har været lærerigt og at jeg er 
blevet hørt. 
 
LRA: Vi har nu afsluttet Employability survey. Det vi kan se, er 
at de har valgt vores uddannelse pga. PBL og specialiseringer. 
Sektorerne er meget brede i forhold til, hvor de ser dem selv 
efter endt uddannelse. De kunne godt tænke sig mere 
samarbejde med virksomheder og mindre NGO i 
undervisningen. De tænker at praktik og projekt arbejde er 
vigtigt i forhold til deres videre uddannelse. 
Resultatet af vores survey bliver sammenfattet og vil blive 
brugt i forbindelse med employability projektet. 
 
BD: Det er meget givtigt at deltage i jeres møder. Det skulle jeg 
have gjort for længe siden. 
 
Spørgsmål om vi giver 5 eksamensforsøg, hvad er holdningen? 
Holdningen er, det giver vi som hovedregel ikke, men det 
vurderes i hver enkelt situation. 

 

 
 
Emner til fremtidige møder: 

Klage sager 



 
 
 

 
 
 
 
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 

 


