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Mødedato og -tidspunkt 15. maj 2018 kl. 12 - 15 

Sted MS Teams 

Deltagere: AAU Lise Rolandsen Agustin, Søren Dosenrode, Danny Raymond, Jan Holm 
Ingemann, Ane Bislev, Anne Vestergaard Larsen (ref.) 

Deltagere: Studerende  

Deltagere: Aftagere Camilla Kragelund, Marie Louise Gammelgård-Larsen, Finn Reske-Nielsen, 
Kurt Bennetsen og Christian Roslev 

Afbud Helle Jacobsen, Christian Henne, Stine Føns Pedersen,  Bolette Halkjær Skov 
Sørensen og Katrine Sandø Stevn 

Ikke fremmødte  

Referat godkendt den 20. august 2020 

 
 
Dagsorden og referat 

Punkt/sagsfremstilling Referat 

Drøftelse Beslutning/opfølgning 
Ansvar. for opfølg. 

1. Velkomst og 
præsentation, v. 
studienævnsforman
d 

Mødet afvikles på Teams pga. Corona situationen. Mødet 
starter med en velkomst, og en kort gennemgang af 
dagsordenen. Først vil der være en præsentation fra studierne, 
og derefter ønsker vi især panelets input til vores employability 
indsats.  
 
Deltagere:  

- Ane Bislev, studienævnsformand for Internationale 
forhold (SNIF). 

- Danny Raymond, koordinator for Global Refugee 
Studies (GRS) i København. 

- Lise Rolandsen Agustin, koordinator for 7. og 8. 
semester på Udviklingsstudier (DIR) 

- Søren Dosenrode, koordinator for Europæiske Studier 
(ES). 

- Anne Vestergaard Larsen (ref.) Studienævnssekretær 
for SNIF 

- Jan Holm Ingemann, viceinstitutleder med ansvar for 
uddannelserne på Institut for Politik og Samfund. 

- Finn Reske-Nielsen, formand for FN-forbundet i 
Nordjylland, ansat i FN i 40 år.  

- Camilla Kragelund, har også arbejdet for FN, og for en 
række NGO’er, har eget konsulentfirma, og arbejder 
med menneskerettigheder. Underviser på KU, og taler 
til de nye studerende på SNIF hvert efterår. 

- Christian Roslev, Kommunaldirektør i Aalborg 
Kommune, er ny i aftagerpanelet. 
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- Kurt Bennetsen, direktør i Erhverv Norddanmark og 
leder af Chamber of Commerce i Aalborg Nordjylland 
på Handelskammeret, er ny i aftagerpanelet 

- Marie Louise Gammelgård-Larsen, EU-
repræsentationen i Bruxelles. Har læst Europæiske 
Studier på AAU. 

 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt  

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

 
Vi drøftede kort udviklingen siden sidste møde for to år siden. 
Vi har været igennem store organisatoriske ændringer siden 
da, og hvor nogle udfordringer er konstante, har andre ændret 
sig, især da universitetets og studienævnets økonomi er blevet 
mere stram pga. generelle besparelser og en nedgang i antallet 
af studerende pga. dimensioneringen. Det betyder at nogle af 
de nye stillinger, vi dengang havde håbet på ikke er blevet 
besat.  
 
Vi har også løst udfordringer med blanke afleveringer, som 
dengang fyldte meget, jf. referatet fra 2018.  
 
Sidst var vi også i gang med en præ-kvalificering af GRS, så det 
kunne få status som en selvstændig uddannelse. Det er en 
proces, der kan tage flere år. Det er sat i bero lige nu, dels pga. 
de mange organisatoriske ændringer, dels pga. stigende 
arbejdsløshedstal, der gør det svært at gennemføre en 
akkreditering. 
 
Studieordningsændringerne, der blev drøftet på sidste møde vil 
blive gennemgået under punkt 4. 
 

 

4. Orientering fra 
uddannelsen 
(studienævnsfor-
mand og koordi-
natorer) 

a) Nedlæggelsen af 
CGS – indlemmelse i 
Statskundskab 

b) Corona-epidemien 
– konsekvenser for 
vores studienævn 

c) Studieordningsrevis
ion (Bilag 2: Over-
sigt over kommen-
de revisioner) 

d) Eventuelt 

AB præsenterer studienævnets uddannelser og forklarer 
uddannelsernes sammensætning og fordeling, med Global 
Refugee Studies i København (GRS) og Development and 
International Relations og European Studies i Aalborg (DIR og 
ES). Vi optager i år 148 studerende fordelt på de tre 
uddannelser. Det er det laveste optag hidtil og skyldes at 
uddannelserne nu er fuldt dimensionerede. Der er lige nu ca 
350 studerende indskrevet fordelt på de to campus 
 
Uddannelserne har ca. 50 % internationale studerende og et 
blandet optag fra både Hum og Samf. De studerende kommer 
fra mange forskellige BA, primært Samfundsvidenskabelige BA, 
men der kommer også nogle fra Humanistiske BA, primært 
dem der hedder noget med Internationale studier. En af vores 
vigtigste fødekilder fra eget universitet er en humanistisk 
uddannelse, der hedder Language and International Studies. Så 
har vi historikere, statskundskab, sociologer, erhvervsøkonomi 
med et islæt af internationale studier. Vi har studerende fra det 
meste af Europa, enkelte fra Afrika, Latinamerika og USA, samt 
10 - 12 studerende fra Kina. 
 
3. semester er praktiksemester, hvilket er et vigtigt 
salgsargument for uddannelserne, da mange studerende 
vælger os netop pga. muligheden for at komme i praktik. I 

 



Aalborg skal de studerende selv søge og finde praktiksted, 
mens man i Kbh. har et tættere samarbejde med aftagerne.  
 
FRN udtrykker skuffelse over, at vi stadig ikke har praktikken 
mere struktureret. Vi skal godkende praktikstedet, og 
praktikopgaverne – og der er også tilknyttet en vejleder hos os. 
Da vi foretog en undersøgelse af praktiksteder i 2018, var der 
rigtige mange, der var glade for vores studerende, men vi 
havde svært ved at få lavet faste aftaler om, at de skulle have 
en praktikant fra vores uddannelser hvert efterår fordi de får 
rigtig mange ansøgere. 
 
JHI: Vi har på instituttet etableret et employability team, som 
beskæftiger sig med dette emne. Hvordan sikrer vi os, at de 
studerende får noget ud af deres praktikophold, både fagligt, 
og netværksmæssigt. Vi modtager meget gerne input fra jer 
aftagere til, hvad vi som institut kan gøre, for at de studerende 
får det optimale ud af deres praktikophold. 
 
FRN: Det var ikke ment som en kritik, men jeg har selv arbejdet 
med praktikanter, og det er svært at arbejde med, det skal 
formaliseres, for at sikre sig et optimalt udbud. 
 
Der er mange muligheder i FN og WHO, men der er kamp om 
pladserne. FN-forbundet har normalt 2 praktikpladser, som kan 
være svære at få besat. Vi vil gerne have praktikopslaget fra 
FN-forbundet, så vores studerende kan få øje på den mulighed 
også. 
 
Internationalt kontor har en database over relevante 
praktiksteder, som de studerende kan søge i. Vi har selv en liste 
over tidligere praktiksteder, som man kunne arbejde på at 
udbygge. 
 
GRS har opbygget et fast netværk af praktiksteder, som de har 
erfaring med. GRS laver også flerårlige aftaler med 
praktikstederne, hvor det så er med skiftende praktikkanter. 
Det giver praktikstederne mulighed for at planlægge opgaver 
der tager mere end et halvt år. 
 
Ca. 75 % tager i praktik, de sidste tager på studieophold i 
udlandet, eller følger et semester på en anden uddannelse på 
AAU. I København har vi et tredje tilbud, Mobility semesteret. 
 
Praktikken kan ligesom studiejob være med til at åbne døre for 
et job i fremtiden gennem praktisk erfaring og netværk. Det 
samme kan studiejob, der er bare desværre ikke så mange 
relevante studiejob i Aalborg, som der er i København. 
 
Corona-tilpasning 
Corona-tilpasningen er gået overraskende godt. Vi har kørt 
fuldstændig digitalt siden 13. marts og både undervisere og 
studerende har gjort en kæmpe indsats for at få det til at 
fungere. Vi ser en svag stigning i stresssygemeldinger blandt de 
studerende, men overordnet set er det gået bedre end man 
kunne forvente. 
 



Det er også et åbent spørgsmål, hvordan det vil påvirke vores 
optag, hvis grænserne stadig er delvist lukkede.  
 
Vi står over for en eksamenssæson, der også bliver digital, og 
en studiestart, der bliver anderledes end normalt. Desuden 
påvirkes de studerendes muligheder for at komme i praktik i 
efteråret, da mulighederne for at rejse er begrænsede og der 
er kamp om praktikpladserne herhjemme. ML bekræfter, at de 
ikke tager praktikanter i Bruxelles i efteråret. 
 
Studieordningsrevisioner 
Den første september træder vores nye studieordninger i kraft. 
Ændringerne skal sikre en bedre vægtning af teori og praksis og 
afspejle det ændrede arbejdsmarked, især for kandidater fra 
DIR. De er delvist baseret på input fra sidste aftagerpanelmøde. 
Desuden er der øget fokus på de studerendes PBL-
kompetencer 
 
Nogle af de vigtigste ændringer er  

- Strømlining af titler, så de er lettere at forstå for 
udenforstående.  

- Ændring af fagene på ES, så man starter med de 
introducerende fag på 1. semester, og går videre med 
et bredere modul, der inkludere EU's eksterne forhold 
på 2. semester. 

- På DIR og GRS har vi erstattet et teoritungt fag som 
International Political Economy, med et 
seminarmodul, der giver plads til at arbejde case-
baseret med aktuelle temaer, så som Corona-krisen, 
flygtninge-krisen e.l. 

- På DIR erstattes Challenges to the Developing World 
af Project Management and International 
Organizations.  

- På 9. semester har vi indført et specialeforberedende 
modul, for at sikre at så mange som muligt 
gennemfører på normeret tid. 

- Praktikprojektet gøres mere praksisorienteret, og der 
skal inkorporeres refleksioner over selv praktikken i 
projektet. 

- Desuden har vi indført en minimumsgruppestørrelse 
på tre personer til projektarbejdet. 

 
Spørgsmål fra panelet: Hvad gør I helt konkret for at få dem til 
at samarbejde på tværs af nationaliteter og faggrænser? Kan 
man forestille sig, at man kan ”tvinge” de studerende i 
grupper? FRN: internationale studerende føler sig ofte isoleret 
fra de danske studerende, så det er vigtigt, at studiet gør noget 
for at integrere dem. 
 
På GRS laver de studiegrupper fra første dag. Studiet laver 
grupperne, så grupperne bliver blandede. Det skal være med til 
at få dem til at danne mere blandede grupper. 
 
I Aalborg arbejder vi med det ved studiestart, hvor vi søger for 
at lave nogle aktiviteter/øvelser, hvor de bliver blandet. Men 
det er en udfordring. Det er nemmest at påvirke dem på 1. 
semester.  



 
Spørgsmål fra panelet: I forhold til ES, fylder EU lovgivningen 
det samme som tidligere i den nye studieordning? 
Vi har faktisk skåret det ned, men det kan godt være det skal 
ændres i næste studieordningsrevision, fordi vi kan se, det er 
noget de studerende fremhæver som væsentligt. Vi har været 
nødt til at skære det ned for at få plads til det nye 
introduktionskursus. 
 

5. Employability 
a) Præsentation af 

uddannelsernes 

employability 

projekt 

b) Input fra panelet: 

Hvordan ser udvik-

lingen på arbejds-

markedet for vores 

kandidater ud set 

fra jeres perspek-

tiv? 

c) Input fra panelet: 

Hvordan bygger vi 

bedst muligt bro fra 

studiet til arbejds-

markedet?  

Overordnet set er det velfungerende uddannelser med grønne 
nøgletal for frafald, gennemførselsprocent, 
undervisningsudbud m.m. Den eneste undtagelse er 
beskæftigelsestallene, hvor vi som mange andre 
samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser kæmper 
med at få kandidaterne hurtigt i job. Den officielle 
ledighedsstatistik er den der er afgørende for, hvor mange 
studerende vi må optage. 
 
Den officielle statistik siger ikke ret meget om, hvorfor vores 
studerende ikke får job. Den inkluderer heller ikke de 
udenlandske studerende, som rejser ud af Danmark igen. 
 
Der er flere oplysninger at hente i dimittendundersøgelsen, 
der er en spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres hvert 
3. år. Den nyeste er fra 2019. Den udsendes til alle dimittender, 
som har dansk cpr.nr. og har opdateret deres bopælsadresse 
ved folkeregistret.  
 
Andel i job inden 6 måneder 
På DIR og GRS er det 50 – 60%, mens det på ES ligger lidt lavere 
men det kan skyldes statistiske tilfældigheder. Undersøgelsen 
viser at den faktor, der bidrager mest til at komme hurtigt i job 
er et relevant studiejob. Årsagssammenhængen er uklar: 
skyldes det at det er de dygtige og aktive studerende, der sikrer 
sig de relevante studiejobs, eller er det faktisk jobbet i sig selv, 
der gør forskellen. Man kan ikke umiddelbart se en effekt af et 
praktikophold, men det kan skyldes, at de fleste af vores 
studerende er i praktik.  
 
Nuværende job fordelt på sektor 
Undersøgelsen viser også at både kommuner og den private 
sektor er vigtige aftagere af vores kandidater. Det er årsagen 
til, at vi gerne vil have repræsentanter fra disse sektorer ind i 
aftagerpanelet. GRS har også et væsentligt arbejdsmarked ved 
Interesseorganisationerne. 
 
Sammenhæng uddannelse og job 
De fleste af vores kandidater finder job hvor de bruger enten 
deres kernefaglighed eller deres generelle akademiske 
kompetencer. Det er hhv. 26, 27 og 12 % (GRS, DIR, ES) 
procent, der rapporterer, at de finder job der slet ikke er 
relateret til uddannelsen. Det er et tal, der ligger på et 
acceptabelt niveau, men som vi skal være opmærksomme på i 
fremtiden. Ca. 75% af kandidaterne synes, at uddannelserne 
har klædt dem godt på til arbejdslivet.  
 

 



Selvom dimittendundersøgelsen giver visse fingerpeg, mangler 
vi stadig mere kvalificeret viden om vores studerendes vej i job, 
og mere pålidelige statistikker. Det arbejdes der løbende på i 
instituttets employability team. 
 
I forhold til ledighedstal, så ligger vi på linje med andre 
uddannelser med tilsvarende genstandsfelter, e.g. 
Internationale Udviklingsstudier på Roskilde Universitet. AAU 
er generelt set ret hurtige til at få de studerende igennem 
studiet, hvor andre universiteter har højere 
gennemførselstider, fordi der går inflation i at få de bedste 
studiejob og opbygge sig et CV. Det kan også være derfor de 
hurtigere kommer i job efter endt uddannelse. 
 
Input: Kan man sætte spot på nogle succeshistorier, for at 
motivere de studerende? Og samtidig også have blik for de 
utraditionelle karriereveje? 
 
Employabilityprojektet i Aalborg 
I Aalborg har vi fokus på kompetenceafklaring. Hvordan kan vi 
gøre de studerende bedre i stand til at identificere, formulere 
og kommunikere de kompetencer de får på vores uddannelser. 
Det er også noget af det, vi har fokus på i vores nye 
studieordning. Desuden arbejder vi på at styrke kontakten til 
eksterne samarbejdspartnere. Vi vil gerne have, at de får mere 
kontakt til arbejdsmarkedet allerede på 7. og 8. semester. 
 
Vi har lavet et årshjul over de fire semestre, hvor det er 
beskrevet, hvad vi skal have fokus på i de fire semestre. 
Det er noget som karrieredag, arrangementer med FN og EU. 
Desuden skal vi integrere fokus på kompetenceafklaring i de 
enkelte fag. På 8. semester forsøger vi som noget nyt at få de 
studerende til at skrive projekter i samarbejde med eksterne 
partnere.  
 
På 9. semester vil vi opbygge en database med tidligere 
praktiksteder. På 10. semester vil vi også tale for, at de 
studerende skriver sammen med en virksomhed. Vi har endnu 
ikke fået sat fokus på relevante studiejob, men det kan vi 
forhåbentlig arbejde videre med. 
 
Input fra aftagere:  
Aftagerne er meget positive over for de tiltag vi har sat i værk, 
de synes, det er et flot og seriøst arbejde. 
 
For at kompensere for, der ikke er så mange relevante 
studiejob i Aalborg, kunne man evt. sørge for at de studerende 
træner relevante kompetencer i løbet af uddannelsen eg., 
udarbejdelse af surveys, pivottabeller, et kortfattet notat eller 
redegørelse, eller evt. formidling via korte videoklip mv. Det er 
alt sammen noget en studerende, der har haft et relevant 
studiejob i en måned har lært og kan. 
 
Aalborg Universitet burde udnytte at I har fået så flot en 
placering på Times Higher Education Impact til at markedsføre 
jer med. 
 



JHI: Vi vil gerne have en tilbagemelding på to eksamensformer, 
vi arbejder med at implementere: 

1. En eksamen består af at lave en præsentation. 
2. Praktikeksamen skal indeholde en præsentation til et 

personaleblad eller en mødeindkaldelse/dagsorden. 
Praktikværten skal høres i evalueringen af opgaven. 
 

Aftagere: Det vil være ærgerligt at pålægge praktikstedet 
denne ekstra opgave. 
 
Det er en disciplin, de skal mestre – vi kunne evt. indføre det i 
eksamen på tilstedeværelseskurserne. På GRS er vi begyndt at 
gøre det på Mobility semesteret. De studerende samarbejder 
med en virksomhed om et produkt. De skal lave et produkt og 
præsentere det, og går desuden op til en mere traditionel 
projekteksamen. 
 
LRA: Et spørgsmål, vil frivilligt arbejde blive set positivt på?  
Aftagere: Ja, det vil være noget der tæller positivt, at man har 
vist engagement på et andet niveau. Det kan være 
fodboldklubben, menighedsrådet, andelsforeningen mv. 
 
 
Employability projektet i København 
Vi har gennem de sidste to år arbejdet med et projekt, som vi 
kalder Outreach projektet. Projektet er blevet større og større. 
Tanken ved hele projektet var at finde ud af, hvordan vi 
kommer tættere på vores aftagere. Vi besluttede at oprette et 
Advisory Board bestående af aftagere for GRS. Der er 9 
medlemmer. Vi giver dem input og de giver os råd. 
Der afholdes en fælles konference, der handler om forholdet 
mellem den akademiske verden og praksis. I forbindelse med 
konferencen er der også en job-, projekt- og praktikbørs. 
 
Vi inddrager også vores aftagere i to seminarer, et på 7. og et 
på 8. semester, der er præsentationsseminarer, hvor der 
kommer folk udefra og præsenterer hvordan ting ser ud i 
praksis. Og på Applied Methods, inddrager vi også aftagerne. 
Vi har inviteret 50 aktører ind, som også skal deltage i 
konferencen og en efterfølgende messe/børs. 
Kernegruppen er de 9 som er med i Advisory Board, og så har vi 
været vores praktikdatabase igennem, og spurgt om de vil 
være med i konferencen og børsen/messen. 
 
Spørgsmål til aftagerpanelet: Hvordan ser arbejdsmarkedet 
ud for vores kandidater.  
Vores kandidater er meget internationale kandidater, med et 
bredt spektrum af kompetencer. Det handler om at få skabt 
kontakten. De kompetencer vores kandidater har, bliver endnu 
mere vigtige i fremtiden, men det bliver også en hårdere 
branche fremadrettet.  
CR: Det internationale er blevet en mere integreret del i 
kommunerne, så det er en kompetence man gerne vil have hos 
de medarbejder, der ansættes. Det multikulturelle samarbejde 
er vigtigt. 
 



Spørgsmål til panelet: Hvad kan vi gøre for at bygge bro ud til 
virksomhederne. 
Input:  

- Lære de studerende, hvordan man navigerer i forhold 
til udenlandske samarbejdsparter. 

- Integrere virksomhedsforståelse i uddannelserne. 
-  

6. Forslag fra 

nuværende 

medlemmer af 

aftagerpanelet til 

nye medlemmer af 

panelet 

Panelet indbydes til at indsende forslag til nye medlemmer af 
aftagerpanelet, da vi har plads til et par stykker mere.  
 
Forslag sendes til abislev@dps.aau.dk eller larsen@id.aau.dk 
 

 

7. Evt.  Vi kvitterer for et rigtig godt møde, og for de mange gode 
diskussioner undervejs. 
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