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Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Velkomst og 
præsentation, v. 
studienævnsformand 

ABi bød velkommen.  
Som studienævnsformand og studienævnssekretær er vi ret 
nye, og vil i den forbindelse bruge lidt tid efterfølgende på at 
udrede strukturen på vores aftagerpanel, herunder udskiftning 
af medlemmer, der allerede har siddet 6 år eller mere. 

ABi/AVL 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.   

3. Orientering:  
Referat fra sidste 
møde  
(Bilag 1) 

Der er ikke sket de store ændringer i bemandingen siden sidst, 
men det kommer der til på sigt. Steens stilling skal besættes, 
men det bliver nok en anden profil, mere IR eller IPE og evt. 
delt med at andet studienævn. Vi er godt dækket ind på LAS, så 
det ville være bedre med en ekspert inden for Mellemøsten 
eller Afrika. 
 

 

4. Orientering fra 
uddannelsen 

Vi har tre overordnede spor på uddannelsen fordelt på to 
campus. I Aalborg har vi Udviklingsstudier og Europæiske 
studier, her i København har vi Global Refugee Studies, som er 
en specialisering under Udviklingsstudier. Det er 8 år siden vi 
udbød GRS for første gang, og uddannelsen er ved at være 
kendt rundt omkring i kommuner, NGO’er og erhvervslivet, 
hvor de studerende har været i praktik. 
 
Ledighedsstatistikkerne så ikke pæne ud for 4 år siden, men nu 
begynder de at se bedre ud. Statistikkerne er kun baseret på 
Dansk Statistik. Da over halvdelen af vores studerende er 
udlændinge indgår de ikke i denne statistik, derfor har GRS selv 
lavet en undersøgelse af de udenlandske studerendes 
karrierevej. Det er to år siden undersøgelsen startede, så vi har 
materiale for fire semestre, og det ser rigtig godt ud. Ud over 
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NGO’er, får de studerende job ved kommuner og ambassader, 
og også utraditionelle steder som i reklamebranchen. 
  
For alle tre uddannelser 
Efter vi har fået Digital Eksamen (DE) er der en del flere blanke 
afleveringer. Det er blevet for nemt at aflevere blankt, da det 
bare drejer sig om et klik, og flere studerende er blevet 
opmærksomme på muligheden. Det bliver dyrt for 
studienævnet pga. manglende STÅ-indtjening og udgifter til 
reeksamen.  
 
De blanke afleveringer plager også specialerne. Vi skal have de 
studerende tidligere i gang med specialet, så de kan blive 
færdige til tiden. I dag er det i høj grad op til de studerende at 
tage kontakt til vejleder. Måske kan man i fremtiden aftale, at 
vejleder kontakter de studerende min. 3 gange i løbet af 
skriveperioden, hvis ikke de hører fra den studerende. 
 
Der er mange, der vælger at skrive specialet alene. Måske ville 
det også hjælpe på at få dem færdig til tiden, hvis de skrev i 
grupper, så vi vil gøre opmærksom på muligheden for at skrive 
speciale i grupper.  
 
På GRS vil de afholde Workshops i oktober, november og 
december for at få dem bedre i gang. Der vil også være tiltag i 
Aalborg, men de er ikke helt færdigtænkt endnu. 
 

5. Prækvalificering af 
GRS 

Da GRS opstod for 8 år siden var samarbejdet mellem 
uddannelserne i Aalborg og København problemfyldt, og GRS 
ønskede derfor at blive en selvstændig uddannelse. I dag er der 
et rigtig godt samarbejde mellem de to afdelinger, men det er 
alligevel nødvendigt at fortsætte processen med 
prækvalificeringen for at formalisere GRS’s status.  
 
Processen strækker sig over de næste 7 måneder og skal være 
færdige til 1. april, hvorefter GRS kan søge om akkreditering 
som en selvstændig uddannelse.  
 
GRS vil forblive i studienævnet som en selvstændig uddannelse 
med egen studieordning. GRS vil stadig være nært beslægtet 
med DIR, men får mulighed for at skabe en skarpere profil. 
Desuden vil studieordningerne blive mindre komplicerede.  
 

 

6. Dimittend- og praktik 
undersøgelse 

Dimittend undersøgelse 
De officielle tal er hentet fra Dansk Statistik, og derfor også alt 
andet end retvisende, da ca. halvdelen eller flere af vores 
studerende er fra udlandet og ikke tæller med i Dansk Statistik. 
 
Vi skal klæde de studerende bedre på til at søge job efter endt 
uddannelse. De skal være bedre til at identificere egne 
kvalifikationer, de skal bruge deres netværk aktivt og sørge for 
at få relevant erfaring ved siden af studiet. Aalborg har en 
særlig udfordring i manglen på studierelevante studiejobs 
 
Praktik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi er i gang med en undersøgelse af hvad de studerende får ud 
af praktikken og hvilke kvalifikationer fra deres uddannelse, de 
bruger i praktikken. Vi som uddannelse mangler viden om 
indholdet i praktiksemesteret. Vi har besøgt flere af vores 
praktiksteder, og er blevet taget godt imod, det er normalt ikke 
noget universitet gør. Det har været meget brugbar viden vi 
har fået ved de besøg. 
 
De studerende har meget svært ved selv at sætte ord på, hvilke 
kvalifikationer de har fået i løbet af deres uddannelse. 
 
Som det er i dag, ligner praktikprojektet blot de andre 
semesterprojekter. Det kan være svært at få koblet deres nye 
erfaring ind i projektet. Nogle studerende må ikke skrive 
direkte om deres praktikophold af fortrolighedshensyn, andre 
oplever mindre velfungerende praktikophold. Vi vil gerne have 
praktikprojektet til at se anderledes ud i fremtiden. 
 
De studerende kommer for sent i gang med at søge 
praktikplads, og kan have svært ved at finde relevante 
praktiksteder. En ny tendens er også, at nogle af dem betaler 
en agent for at finde en praktikplads, eller betaler praktikstedet 
for at måtte komme. Det er ikke en god udvikling. Vi skal 
hellere arbejde for, at få dem tidligere i gang med at søge 
praktik, så de på den måde får nogle bedre muligheder for at 
finde deres egen praktikplads. 
 
Vi opdagede også, at de gode praktikpladser faktisk går op i 
deres praktikanter og netværker med dem også længe efter 
deres praktik er færdig. Men det er sjældent deres første job er 
hos praktikstedet.  
 
Aalborg 
Vi vil i Aalborg forsøge fra i år allerede på deres 7. semester at 
afholde en karrieredage, hvor vi allerede vil begynde at få dem 
til at kigge i retning af praktiksemesteret. Jo før de begynder at 
koncentrere sig om at søge praktikplads, jo større er chancen 
for at finde en god plads. 
Vi vil også forbedre vores guidelines for praktikken, så det 
bliver bedre og mere overskueligt. 
På 8. semester vil vi så igen holde et informationsmøde om 
praktik, hvor de studerende kan få afklaret deres spørgsmål. 
 
København 
GRS har indført, at vejleder skal tage kontakt til de studerende 
tre gange igennem praktikken, hvis den studerende ikke selv 
gør det.  
Vi spørger de studerende, hvor stor indflydelse de tror deres 
praktikplads har i forhold til senere jobvalg. 
 
Forslag til ting, der kan være med til at forbedre praktik 
semesteret. 
Et seminar på 7. semester, hvor man lærer de studerende at 
udarbejde et godt cv, kunne være en ide, da de studerende 
ikke nødvendigvis ved hvordan man gør det, og CV’et er 
enormt vigtigt når man skal søge praktikplads og senere job. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ane Bislev og Malayna 
Raftopoulos 
 
 
 



Det kunne også være gæsteforelæsninger, hvor gæsten spørger 
ind til deres drømme og hvordan disse kan realiseres. Taler 
konkret om de studerendes kvalifikationer og muligheder. 
 
Mentorordninger kunne også være en mulighed. 
 

7. Studieordnings-
revision  
(Bilag 2: Oversigt over 
foreslåede revisioner) 

Vi er ved at lave en større studieordningsrevision på DIR for at 
få bedre balancen mellem udvikling og internationale forhold. 
 
Political and Economic Development er i dag to kurser med en 
eksamen, det ændres så det bliver et kursus med et tilrettet 
indhold. 
 
På 8. semester kommer et seminarmodul, hvor man kan ændre 
på indholdet fra år til år. Det kan være aktuelle situationer, 
historiske eller forskningsaktuelle emner, der tages op. 
 
Challenges to the Developing World, som i dag også er to 
kurser (Civil War og et i Project management) med en fælles 
eksamen, ændres også. Det er to emner, hvor de studerende i 
øjeblikket har svært ved at se sammenhængen. 
Det nye kursus vil være orienteret med projektledelse, men der 
kunne evt. godt kobles en mere på. Vi diskuterer stadig hvad 
det kunne være. 
 
Der er også et ønske om at bringe den private sektor mere i spil 
i uddannelsen. Panelet havde følgende forslag: 
 
Bettina Rasmussen – vicedirektør i Orana (underafdeling af 
Rynkeby) er tidligere DIR-studerende. Hun er i Vietnam nu, 
men hun kunne være et forslag til en gæsteforelæsning, hvor 
den private vinkel kunne inddrages. 
 
Man kunne låne folk fra Økonomi til at få den private vinkel på. 
 
Ph.d. studie – IVU 50 års jubilæum – der er mulighed for at 
søge støtte. – En erhvervs ph.d. kunne også være en mulighed. 
 
I forhold til den nye studieordning, vil der også blive tænkt over 
titlerne på kurserne. De skal helst være let gennemskuelige for 
både studerende og potentielle arbejdsgivere.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsgruppen for den 
nye studieordning 
 

8. Aftagerpanelets 
kommentarer til 
prækvalificeringen og 
de foreslåede 
revisioner af 
studieordningen. 

Er under de enkelte punkter. 
 

Aftagerpanelet giver gerne feedback på 
præakkrediteringsprocessen og andre relevante emner 
også uden for de årlige møder. 
 

 

9. Korte bidrag fra 
aftagerpanelet. 
Kort forslag til  
Det modul, der 
tidligere hed 
Challenges to the 
Developing World.  

 

Challenges to the Developing World skal ændres, så 
projektledelse kommer til at udgøre hovedfokus. Hvad kunne 
faget udvides med, som har direkte relevans for de 
studerendes fremdige jobmarked? 

 
Forslag fra aftagerne 

 Project cirkel management – analyse af problemstillinger, 
se på kønsaspekterne osv. 

 
 
 
 
 
Arbejdsgruppen for den 
nye studieordning 



 Log frame analysis, hvordan bruges det i praksis? 

 Udenrigsministeriet er meget fokuseret på NEXUS.  

 Nødhjælp, udvikling og fred, det kunne også være en 
vinkel. 

 Skal det være en værktøjskasse eller skal det være en 
anden –  

 Transition – kunne være noget, hvis det skal være et 
bredere emne.  

 Jacob Simonsen kunne være et bud på en 
gæsteforelæser. 

 Kritisk tænkning, vil være godt. Mange af de mindre 
steder har brug for project management  

 Det kunne også blot være en emne for sig selv, hvor der 
ikke kommer andet ind over, det er et vigtigt emne. 

 Forslag til gæsteforelæsninger kunne være at få nogle ind 
fra større virksomheder, som har brugt Project 
management, som kunne fortælle om, hvordan det 
bruges i praksis. 

 Har de forstået cyklussen, så er de kommet et stykke. 

 Conflict awareness, resolution and reconstruction 
 

10. Vi vil gerne for DIR og 
ES ændre formen på 
praktikprojektet, så 
det bliver mere 
direkte relateret til 
praktikken, 
praktikstedet og 
arbejdsmarkedet. 
Hvordan kunne dette 
udformes? 

Hvordan får vi de studerende forberedt bedre til 
arbejdsmarkedet? 
 
Få vores studievejleder til at lave en undersøgelse på, hvad er 
deres ønskejob er, og hvad mangler de for at nå målet? 
 
Når der laves grupper, kunne det være en ide, at sætte dem 
sammen med dem, der gerne vil det samme, når de er færdige, 
så de i fællesskab kan prøve at nå målet. 
 
Det er vigtigt med en god praktikguide og information til de 
studerende. 
 

 
 
 
Studievejleder 
 
 

 


