
Aftagerpanelmøde Internationale Forhold 
 

Torsdag den 8. juni kl. 12 – 15 

Kroghstræde 3, lokale 2.107 og A. C. Meyers Vænge 15 (CPH) - 2.1.023 

Deltagere: Danny Raymond, Camilla Kragelund, Marie Louise Gammelgaard, Li Xing, Poul Nielson, 

Wolfgang Zank, Steen Fryba Christensen, Katrine Sandø Larsen og Anne Vestergaard Larsen (ref.)  

Dagsorden 

1. Velkomst og præsentation 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag) 

4. Orientering fra koordinatorerne og studienævnsformanden 

5. Er ”udviklingsdimensionen” på DIR passende – eller forslag til, hvad der kan ændres. 

6. Folk på panelet bedes lave en kort præsentation af deres tanker om, hvordan vore 

studerende kan øge deres muligheder på arbejdsmarkedet. 

7. Ideer til videre udvikling af DIR og ES – diskussion  

8. Afvikling af møderne (med video, skiftevis i Aalborg/Kbh) 

9. Evt. 

 

1. Velkomst og præsentation 
Studienævnsformand Steen Fryba Christensen bød velkommen. 
De tre aftagere som var mødet op var Camilla Kragelund fra Babcock & Wilcox Vølund, Marie 
Louise Gammelgaard-Larsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Poul Nielson 
æresprofessor fra Aalborg Universitet og tidligere EU-kommissær. 
Fra Studienævnet for Internationale Forhold var Steen Fryba Christensen formand for 
studienævnet for Internationale Forhold, Danny Raymond koordinator for GRS, Li Xing 
koordinator for DIR, Wolfgang Zank koordinator for ES, Katrine Sandø Larsen studiesekretær 
for DIR og ES samt Anne Vestergaard Larsen studie og studienævnssekretær for 
Internationale Forhold. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag) 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger – men der var ønske om, at få det lidt 
hurtigere i forhold til mødet i 2016. Det vil fremover blive udsendt hurtigere. 
 
4. Orientering fra koordinatorerne og studienævnsformanden 
Bemanding 

Med hensyn til bemanding, ser det godt ud på ES. Søren Dosenrode er tilbage efter orlov og 

der er ansat en ny adjunkt og en ph.d.  
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På DIR har vi haft en langtidssygemelding, men vedkommende er nu på vej tilbage. 

På GRS har vi fået ansat en professor og en adjunkt er blevet opgraderet til lektor. Vi har 

også fået en ny adjunkt, en ph.d. og Danny Raymond er blevet fastansat. En underviser, er 

blevet købt undervisningsfri, dette semester, da vedkommende skal forske.  

Optag 

Sidste års optag var mindre end normalt, det skyldes, at vi kun overbookede med 20%. Vi har 

argumenteret for, at vi skal have et større overbook end de 20 %, da der typisk er større 

frafald, når der er mange udenlandske studerende på uddannelsen. Der er flere studerende, 

der ikke dukker op, ikke får opholdstilladelse eller andre udenforstående situationer, gør de 

ikke møder op. I år har vi fået lov at overbooke 75 % - 82 % på de enkelte uddannelser. Vi 

kan først se til september, om vi når målet. 

De nye optagelseskriterier: Ansøgerne skal have en relevant bachelor med minimum 30 

ECTS, der har relevans for uddannelsen. De kan få ekstra point, hvis de har relevant 

erhvervserfaring eller 60 ECTS med relevans for uddannelsen fra deres bachelor. Det vil sige 

karakter omregnes til point, og dertil kan man få enten 0, 100 eller 200 point ekstra. 

De nye udvælgelseskriterier er indført i håbet om at få mere homogene grupper på 

studierne. GRS vil f.eks. gerne have flere fra 3. verdens lande, som ofte ville kunne få point 

for erfaring. Der er dog ikke så mange ansøgere derfra som tidligere, så det er stadig ikke 

sikkert, at de få bliver optaget.  

Kan man evt. bruge DANIDA og FN mv som rekrutteringsvej, for at få flere fra 3. verdens 

lande?  

Uddannelsen 

Som noget nyt er ”EU Law and institutions”, kommet på som et fag på ES, der står på 

eksamensbeviset. 

ES/DIR har altid afviklet Simulation Game i foråret, det er meget populært hos de 

studerende. Som en forsøgsordning prøve vi at afvikle et Simulation Game på begge 

semestre (7. og 8.). 

Måske vil vi afholde et arrangement om Brexit mest for ES studerende. Emnet er højaktuelt i 

forhold til Europæiske Studier.  

 

Praktik 
Et af vores indsatsområder er at gøre vores praktiksemester bedre. Det gør vi f.eks. ved at 
bede praktikstederne evaluere praktikken. Vi sender et spørgeskema til praktikstedet, når 
den studerende er færdig med praktikken. 
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Vi har udsendt skemaet for første gang sidste efterår (praktikken er altid på 
efterårssemesteret). Det gav gode resultater på DIR og GRS, men af grunde vi ikke kender, 
var der ingen svar fra ES. 
Praktikværterne er tilfredse med de studerende. De beskriver dem som selvstændige, gode 

til at indgå i teams samt løse de opgaver, de bliver sat til. 

GRS er glade for de nye praktikevalueringer, men vil også gerne stille krav til praktikstederne. 

De oplever, at studerende ikke altid får det udbytte af praktikopholdet, som er tiltænkt. De 

ved ikke, hvordan de vil gøre det, men diskuterer løbende, hvilke tiltage de kan gøre. 

Alumni  

Vi får hjælp fra AAU Career til at opbygge et alumni-netværk.  

Vi har afholdt karrieredag i Aalborg, hvor vi havde besøg af to forhenværende studerende, 

fra henholdsvis DIR og ES. De fortalte om deres karrierevej efter uddannelsen, så de 

studerende kunne få et indtryk af, hvordan karrierene kan udvikle sig efter endt uddannelse. 

GRS har ikke haft en karriereevent, men er åbne for at prøve det. 

Der er en del af de studerende fra DIR og GRS, som ender i private virksomheder. Vi forsøger 

derfor, at skabe bedre relationer til virksomheder, det gøres bl.a. gennem virksomhedsbesøg 

arrangeret af AAU Career.  

Ledighedstal 

Ledighedstallene måles ud fra 4. – 7. kvartal efter endt uddannelse. Det 

Samfundsvidenskabeligt Fakultet fastsatte grænseværdi er 17 %. 

GRS er nu under 12 % - det er på niveau med andre SAMF-uddannelser. ES/DIR er 

ledighedstallene også blevet bedre, men de er stadig for høje i forhold til Det 

Samfundsvidenskabelige Fakultets grænseværdier. 

Tallene er ikke helt retvisende, da de udenlandske studerende, som rejser hjem, ikke 

fremgår af statistikken.  

På GRS er de i gang med en undersøgelse for at finde ud af, hvad der bliver af de 

udenlandske studerende, når de er færdige med deres uddannelse. De foreløbige tal viser, at 

de udenlandske studerende får job meget hurtigere end de danske efter endt uddannelse.  

GRS beder om de studerendes privatmail inden eksamensbeviset udleveres. På den måde 

opbygger de en database over de tidligere studerende. 

Hvis det giver gode resultater, kan det overføres til vores øvrige uddannelser. 

Samarbejdspartner 

GRS arbejder også på at få bedre samarbejdsrelationer uden for universitetet. Et af tiltagene 

er et partnerskab. Det går ud på, at få de studerende til at tage deres netværk med ind i 

uddannelsen. Arbejder den studerende f.eks. i en NGO i København, kan deres erfaringer 
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eller deres arbejdsgivers erfaring bruges i undervisningen. Det er en langsigtet strategi, hvor 

de studerende skal involveres mere i uddannelsen, så det ikke kun bliver VIP, der står ved 

tavlen og underviser. 

Evaluering på Udviklingsstudier 

Efter hvert semester er der en kursus-, en semester- og en projekt evaluering. De 

studerende, som tager en af vores specialiseringer er i hovedreglen mere tilfredse med 

uddannelsen, end generalisterne for hvem evalueringerne for de fleste fags vedkommende 

er udmærkede dog med en enkelt undtagelse, hvor vi har været berørt af en sygemelding. 

OBS punkter – hvad gør vi for at hale op i de studerende? 

Vi vil på uddannelsen gerne tilbyde de studerende ekstra kurser, som er yderst relevante for 

dem. Vi oplever dog, at de studerende fravælger ikke ECTS-givende kurser. Det er rigtig 

ærgerligt.  

1. En anden kedelig tendens er, at der er flere og flere studerende, som afleverer blankt 

til eksamen. Det er blevet for nemt, efter det er blevet digital aflevering. Der er en 

knap, man bare kan trykke på for at aflevere blankt i Digital Eksamen. Hvordan 

stopper vi den udvikling? 

2. Vi ser også flere Plagiat-sager end tidligere, der er en del, der rent faktisk afleverer 

selvplagiat. Vi arbejder meget på at informere de studerende om det. 

3. Der er for mange der skriver alene på projekterne… gruppestørrelser på 3 – 4 

studerende, er det vi anbefaler og det der giver bedst gruppearbejde. 

4. Vi ser for få studerende til specialeworkshop. Det kan hænge sammen med, at mange 

skriver fra deres hjemland.  

Hvordan holder vi på specialestuderende? 

Udenlandske studerende bliver efter vores erfaring ofte i deres hjemland under 

specialeskrivningsforløbet. Dette er problematisk i forhold til en god vejledning. 

Der var forskellige forslag til tiltag med det formål at få de studerende til at blive i Danmark: 

Det er en mulighed at opfordre studerende til at samarbejde med en virksomhed eller 

organisation i nærområdet, når de skriver speciale. Dette ville få den studerende til at blive i 

Danmark. Studiet kunne forsøge at etablere samarbejder med virksomheder og 

organisationer. 

Efteruddannelse af færdiguddannede kandidater, hvor der evt. kunne etableres samarbejde 

med specialestuderende, kunne også være en løsning for at holde på dem. 

Efteruddannelse af færdiguddannede kandidater, hvor der evt. kunne etableres samarbejde 

med specialestuderende, kunne også være en løsning for at holde på dem. 
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5. Er ”udviklingsdimensionen” på DIR passende – eller forslag til, hvad der kan ændres. 

Vi skal i gang med en revision af studieordningen. Vi skal arbejde med vægtningen af på den 

ene side udvikling og på den anden side internationale relationer. Vi vil gerne høre jeres 

mening om det. 

Vægtningen mellem DIR’s udviklingsdimension or internationale relationer dimensionen blev 

diskuteret: Aftagerpanelets eksterne medlemmer, spurgte ind til, hvad det er for nogle 

redskaber, uddannelsen vil give de studerende med, og panelet diskuterede forskellige ideer 

til, hvad der kunne ses som centralt i frohold til udviklingsdimensionen. Eksterne 

medlemmer forslog undervisning i forskellige former for bistandshjælp og hvad der virker og 

ikke virker, og hvorfor. Fra uddannelsens side fremhævedes det, at vi har fokus på politisk 

udvikling og økonomisk udvikling. Endvidere er der fokus på, hvordan internationale 

relationer sætter hindringer og giver muligheder for udvikling. Indenfor modulet ”Challenges 

to the Developing World” fokuserer vi på hvad der skaber borgerkrig og hvordan borgerkrig 

kan forhindres. Udviklingsdimensionen er under overvejelse på uddannelsen og et udvalg er 

nedsat med henblik på at komme med forslag til vægtningen mellem ”udvikling” og 

”internationale relationer” på uddannelsen.  

Studiet vil præsentere den videre udvikling på dette område til det næste 

aftagerpanelmøde. 

 

6. Folk på panelet blev bedt lave en kort præsentation af deres tanker om, hvordan vores 

studerende kan øge deres muligheder på arbejdsmarkedet. 

Det blev foreslået, at der blev undervist i, hvordan et politisk forslag bliver til og udført. Den 

politiske proces (med eksempler) og forvaltningsret kunne være gode elementer at inddrage 

i undervisningen. 

Politisk formidling bliver de studerende gode til via de projekter, de skriver. Uddannelsen 

bør fortælle de studerende, at det er en af deres kompetencer.  

Uddannelsen bør gøre de studerende opmærksomme på vigtigheden af at skabe netværk.  

God ide på Udviklingsstudier at undervise i International lovgivning. Det kunne være 

flygtningekonventionen. Brug eksempler for at gøre det mere konkret. 

Uddannelsen gør én god til at navigere på den politiske scene. Det er noget af det, de 

studerende gerne skal høre fra tidlligere studerende, når der afholdes 

karrieredagsarrangement.  
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De studerende skal være mere skarpe på, hvad det vil sige at være generalist. De har selv 

valgt uddannelsen, så de skal selv forstå, hvad den giver af kompetencer. Måske kan man 

have karrieredag allerede ved studiestart?  

Specialerne er visitkortet – rådgiv de studerende om, at de skal være bevidst om deres valg 

af emne især på specialet. De skal skrive inden for det emne, de gerne vil arbejde med efter 

endt uddannelse, så har de allerede et forspring frem for andre ansøgere. 

Der er så meget snak om, at de studerende føler sig presset op til eksamenerne. Gør det 

klart for de studerende, at det pres de oplever op mod en mundtlig eksamen svarer til det 

pres, de vil opleve, når de kommer ud i job. 

 

7. Ideer til videre udvikling af GRS, DIR og ES – diskussion  

Punktet kom meget til at dreje sig om GRS, da vi mest havde talt om de to andre studier i de 

forgående punkter. 

Der var en snak om at man på Global Refugee Studies ikke kun arbejder med flygtninge men 

også indvandring og økonomiske flygtninge. Studiet omfatter alle aspekter af 

flygtningesituationer. 

Der kommer ikke nogle forslag til forbedring. 

8. Afvikling af møderne (med video, skiftevis i Aalborg/Kbh) 

Næste møde afholdes i København. 

9. Evt. 

Ikke noget til eventuelt. 

 


