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1. Velkomst og præsentation 
 
SFC bød velkommen til mødet, hvorefter der var en præsentationsrunde. Sydhavnen var 
repræsenteret af Camilla Winther Kragelund og Bjørn Møller.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat godkendt uden bemærkninger. 

4. Orientering fra studienævnsformand/koordinatorerne 

Overordnet 

SFC gav en opfølgning på perioden siden sidste møde.  

Der er blevet gjort noget for at kvalitetssikre praktikken. Vi har indført et nyt skema til bekræftelse 

af de studerendes tilstedeværelse på praktikstedet og et evalueringsskema som sendes til 

praktikstedet, når praktikken er afsluttet.  



På kursussiden er der sket ændringer i studieordningen bl.a. med indførelsen af et nyt modul i 

’Rising Powers and Emerging Markets’ i forårssemestret.  

Vi har på 7. og 8. semester en del gæsteforelæsninger, som er ud over den almindelige 

undervisning. 

Optaget i efteråret 2015 var mindre end tidligere på både DIR og GRS, hvorimod der var en 

stigning i studenterantallet på ES. Nedgangen skyldes formentlig dimensionering. Universitetet har 

givet plads til færre studerende end tidligere, men da der altid har været større frafald blandt 3-

verdensstuderene end blandt Europæiske studerende har det medført, at vi ikke har fået 

studerende nok. Studienævnet har søgt fakultetet om tilladelse til en større overbookning til 

næste optag. BM nævnte visumproblemer er en af årsagerne til det større frafaldet. 

SFC orienterede endvidere om, Søren Dosenrode har pt. orlov, men der er siden sidste møde ansat 

flere faste undervisere samt Ph.D.-ere med tilknytning til studienævnet.  Der er også ansat en ny 

professor på GRS og der er kommet flere nye Ph.D.-ere i København. Tidligere var studienævnet 

underbemandet mht. faste undervisere, men det er ikke længere tilfældet.  

Global Refugee Studies 

BM: De studerende på GRS er generelt dygtige. Det seneste hold består af flere danske studerende 

end tidligere, hvilket betyder, at vi mangler den internationale dimension.  

Den underviser GRS tidligere har brugt fra Jura kan ikke hjælpe dem længere, men der er en ny 

underviser, der kan tage over. Flygtningeområdet er godt dækket ind. Med flere nye ansatte 

Ph.D.-ere og en ny professor ser fremtiden positiv ud. Der er også nu i modsætning til tidligere et 

organiseret forskernetværk på GRS. Det forsøges, at få de studerende inddraget i et 

forskningsprojekt, hvor det er muligt for to studerende, at få et indblik i forskningen.  

Vi har på GRS modtaget et stort antal ansøgninger, men ønsker reviderede optagelseskriterier, 

hvor ekstra studierelevante kurser kan tages i betragtning.  

Det går rimeligt med at få de studerende ud i praktik og de studerende er stort ser tilfredse med 

de praktikophold, de kommer på. Det tilstræbes på GRS at skabe sammenhæng imellem praktik og 

speciale, så praktikvejlederen fortsætter normalt som specialevejleder. 

Der er stadig udfordringer med at få vores dimittender hurtigt i job efter endt studie. 

SFC spurgte ind til, hvordan det, set fra GRS side, er gået med flytningen fra Statskundskab til CGS. 

BM mente at det var gået OK. Der har ikke været nævneværdige problemer, men derimod masser 

af dialog. FRN spurgte ind til forskningsdelen, han mener, at der mangler forskning indenfor 

flygtningeproblematikken. BM gav ham ret, men den nye professor Steffen Jensen arbejder på at 

ændre det. 



BM nævnte at dimensionen har betydet en gevaldig nedgang for GRS til kun 60 studerende. 

Diversiteten er væk, der er en dominans af kvinder, dansker og europæiske studerende. De ville 

være godt med flere studerende fra 3. verdenslande. 

SV spurgte om det er dimensionerings skyld, at der ikke komme så mange studerende fra 3. 

verdenslande, for det ville være en skam.  

Det skyldes nok nærmere, at der ikke er så mange der bliver tilbudt plads i første omgang, men 

det har studienævnet søgt om at få ændret til næste optag. 

SFC fortæller at dimensioneringen betyder en 30 % reducering i optaget, for GRS med omgående 

virkning og i Aalborg løbende.  

Udviklingsstudier 

LX orienterede om DIR. Siden sidste aftagerpanelmøder er der ansat to nye adjunkter indenfor 

Chinese Area Studies og en til Latin America Studies.  

Sidste år blev der optaget ca. 50 % udlændinge, en del med humanistisk baggrund. LX ønsker i 

lighed med GRS en reform af optagelseskriterierne for en bedre faglig vurdering. Det er især vigtigt 

med ansøgerne på CIR, at profilen passer.  

CIR er en specialisering, hvor de studerende følger DIR/CAS på 7. og 8. semester og så er de på UIR 

i Kina på 9. og 10. semester. Der er nogle ekstra udgifter forbundet med dette, og mindre indtægt, 

da CIR-studerende ikke optjener STÅ på 9. og 10. semester, hvor de er i Kina. LX har søgt fakultet 

om at få de ekstra udgifter til CIR dækket. 

Specialiseringerne i CAS og ’Global Gender studies’ er populære og bliver udover vores egne 

studerende også søgt af studerende fra CCG (Culture, Communication and Globalisation). Målet 

for Global Gender Studies havde vi en grænse der hed 8-10 studerende, men pt. følger omkring 20 

studerende fra både CCG og DIR/ES kurset.  

Udover de to specialiseringer er det også muligt at tage specialisering i Latin American Studies og 

Arctic Studies. Sidst nævnte foregår på studienævnet for Tværkulturelle Studier. RCT fortalte i den 

forbindelse, at der er planer om at søsætte et nyt Arctic AAU-forskningscenter.  

Forelæsningerne på ES og DIR i ’Rising Power and Emerging Markets’ giver en stærk kobling af 

undervisning og forskning.  

Kursusevalueringerne viser, at kurset i ’Project Management’ ikke er populært. Det har været 

svært at finde en underviser til kurserne med den rette profil og praktisk erfaring. Studienævnet 

søger pt. efter en eller flere egnede personer evt. fra andet institut.  

Det blev diskuteret, hvad man kan gøre ved situationen, aftagerne mener, at der er mange gode 

bud på underviser rundt i Danmark. Det kan dog være svært for AAU at gøre brug af dem, da vi 



skal kunne dokumentere, at det er forskningsbaseret undervisning.  SFC mente, at vi kunne få 

nogle af de personer ind som gæsteforelæser. Der var nogle af aftagerne, der godt kunne være 

interesseret i at dele ud af deres erfaring, da de mener, det er vigtigt, at der også er input fra 

praktikerne. 

Vi har ændret det sådan, at de danske studerende på 9. semester også gerne må tage praktik i 

Danmark, det har de ikke tidligere måtte. Grunden til vi har ændret det er, at det har været et 

ønske fra de studerende, da det kan være indgangen til et job efter uddannelsens ophør. 

Europæiske Studier 

WZ nævnte, at det faktum, at Søren Dosenrode har taget orlov fra Europæiske Studier har haft 

stor betydning, det har krævet lidt improvisering på forårssemestret 2016, men det er gået godt 

alligevel.  

For et par år siden introducerede vi et nyt kursus på ES i EU-law, hvilket betød en udvidelse af rene 

ES-kurser. Det har været vanskeligt, at finde vejleder der kunne matche dette emne, men vi er i 

proces med at ansætte en ny ph.d. og en ny adjunkt, begge med start i begyndelsen af 2017. Indtil 

da har vi gjort brug af underviser fra andre studienævn og institutter, så vi har løst det på den 

korte bane, og nu løser det sig forhåbentlig også på den lange bane. 

DIR og ES har en del kurser, der samlæses og har et godt forskningssamarbejde, og dermed en god 

forskningsdækning indenfor de forskellige områder. I 2017 afholdes en fælles workshop om 

sikkerhedspolitik. 

LP ville gerne vide, om der er der øget interesse for Europæiske Studier og hvor mange ansøgere 

der er. WZ svarer, at vi kan på tiden optage max 35 studerende, hvilket er lidt flere, end der 

tidligere har været på studiet. Interessen varierer lidt fra årgang til årgang uden at årsagen hertil 

kendes, men der synes at være en voksende interesse.  

SV spurgte ind til markedsføringen af studierne, hvilket SFC mener ikke, der er behov for i 

øjeblikket. SV pointerede, at det er vigtigt med markedsføring af vores uddannelser i forhold til 

praktikstederne og at det ikke er nok med brochurer. LP var enig i vigtigheden af et stigende 

kendskab til uddannelser på AAU for erhvervslivet. 

FRN ville gerne høre om, hvilken politik studienævnet arbejder efter mht. optagelse af 

udenlandske studerende. Studienævnet må ikke have en politik på området alle studerende skal 

optages efter samme regler. Ansøgerne optages efter adgangsgivende BA og karakterer. Der gives 

nogle få stipendier, men ellers er der ingen ekstra ressourcer til udenlandske studerende. Der er 

en tendens til en stigning i antallet af østeuropæiske studerende, fordi det er gratis at studere i 

Danmark.  



FRN efterlyste en balance imellem udenlandske og danske studerende, men det er pt. ikke en 

mulighed. Der er en arbejdsgruppe i gang med at forsøge at komme med forslag til en ny model 

for optagelse, dog vil der stadig være samme adgangsbetingelser for alle.  

5. Ledighedsstatistikker 

De nyeste tal er fra årgang 12/13, hvor arbejdsløsheden var næsten den samme i Aalborg og 

København. Der kommer en ny Rapport hvert 4. år. Det ser ud som om ledighedstallene er 

faldende for de næste årgange. Tallene afspejler udviklingen i samfundet, men er forsat for højt. 

Det ser omtrent ligesådan ud på alle andre samf.-uddannelse. Tallene i statistikken ser kun på de 

danske studerende, vi har ingen tal på de udenlandske studerende. 

FRN søgte efter et sammenspil imellem praktiksteder og jobs. SFC meddelte, at mange af de 

studerende får jobs på praktikstederne, og det er også en af grunden til, vi har åbent op for, at 

også danske studerende må tage praktik i Danmark. 

Der blev spurgt til, hvordan vores ledighedstal ser ud i forhold til tilsvarende uddannelser og 

hvordan studiet forholder sig til tallene. 

Vi ved ikke, hvordan det ser ud i forhold til tilsvarende uddannelser, men SAMF-uddannelser på 

landsplan er et gennemsnitlig ledighed på 12 %, hvor Aalborg har 17 %, så vi er lidt over 

gennemsnittet. Statistikken er jo kun udregnet efter danske studerende, vi ved reelt ikke, hvordan 

det ser ud for de udenlandske, altså over halvdelen af vores studerende, men vi forsøger at få et 

overblik over det. Vi håber også, at det kan hjælpe på ledighedstallene, at vi som sagt har åbent op 

for, at de studerende kan tage praktik i Danmark.  

Ja, vi forholder os til tallene og prøver at finde løsninger til, hvordan vi kan få de studerende 

hurtigere ind på arbejdsmarkedet. Vi skal forholde os til det i forhold til uddannelsens 

akkreditering. Vi arbejder hele tiden på, at få ledighedstallet ned, og igangsætter nye tiltag, så som 

praktik i Danmark. 

RCT: vi skal gøre mere for at få informationer om de udenlandske studerende, og deres 

beskæftigelse efter endt uddannelse. 

FRN: En MA fra udenlandsk universitet er velset i den 3-verden, så beskæftigelsesgraden må pr. 

definition være høj. 

Der var en diskussion om, hvad man kan gøre, for at holde kontakten med de studerende, det 

nævntes også, at det kræver ressourcer, at få etableret et godt alumni netværk, men at studiet 

selvfølgelig er interesseret i det. 

 

 



6. Kontakt til arbejdsmarkedet, forslag til tiltag med henblik på øget 

beskæftigelse for dimittender på SNIF 

Der var en god diskussion om emnet, og der blev forslået flere forskellige tiltag så som: 

Samarbejde med Karrierecenteret – med henblik på at de studerende får lært at lave en god 

ansøgning og et godt CV – tilbud til de studerende på 10. semester. 

Samarbejde med Karrierecenter i forhold til Karrieredag – besøg af tidligere studerende, som 

fortæller om, hvor deres uddannelse har ført dem hen. 

Profilere uddannelserne, ikke over for de nye studerende, men mere rettet mod virksomheder som 

kunne være mulige aftagere, både i forhold til praktik og beskæftigelse efter endt uddannelse. 

I forhold til GRS, kigge på kommunerne og deres integrationspolitikker og strategier – evt. 

gæsteforelæser. 

Skabe samarbejde med store virksomheder, som kunne være aftagere – de kunne komme som 

gæsteforelæser, være en del af vores aftagerpanel, projekt, komme med emner til projekter, som 

kunne skrives af de studerende i samarbejde med virksomheden, tage i parktik og sidst men ikke 

mindst aftage nogle af de studerende, når de er færdige. 

Fortælle små historier, i enten brochure, på internettet eller Moodle, om hvor de tidligere studerende 

er endt – deres fortælling med et billede af den studerende, som supplement til karrieredagen. 

Et kursusforløb i slutningen af 7. eller starten af 8. semester, der gør de studerende parat til et 

praktikforløb – hvordan og hvor søger man, CV, hvordan forholder man sig før og under 

praktikken. 

Alumni netværk match. Kan også bruges til af få bedre styr på, hvor de studerende ender. 

Lave statistisk over, hvor de studerende får jobs.  

Studierne laver alumni dag – hvor man invitere tidligere studerende til et arrangement. 

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

Der var en diskussion om emnet, som endte ud i følgende forslag til tiltag: 

Integration af flere flygtninge på GRS. 

Uden det går ud over uddannelsesprofilen, må den gerne have et økonomisk aspekt. 

Mere erhvervsrelevans. 

Også passe på, med ikke for mange nye tiltag hele tiden. 

 



8. Evt. 

 

 


