
 

1 
 

Udkast 

 

Referat af møde i studienævn for sociolog 

Onsdag den 3. februar 2021 

Online teams 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Birthe Black  Andersen 
Telefon: 9940 8136 
Email: bba@sociologi.aau.dk 
 
Dato: 03-02-2021 
Sagsnr.: 2020-017-01322 

  

 

 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg,      
Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Vera Kwederis , Mikkel Pedersen **, 
Rosa Sulaiman **, Malthe Rosenkvist Andersen* & Frederik Hede Rohrberg*     ** suppleanter                 
*studievejleder er med observatør status    

Afbud: Jonas Vestergaard Stadelhofer     

Øvrige deltagere: - 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Valg af næstformand  

Bilag 1: standardforretningsorden for de kollegiale organer 

Dianna Nyborg Leervad Korshøj er valgt som næstformand af de studerende.  

Fremad indkaldes studentersuppleanterne til studienævnsmøde, men de valgte studerende skal selv sørge 
for at give suppleanterne besked, hvis de skal deltage. 

Kort gennemgang af hvad studienævnet arbejder med samt retningslinjer for arbejdet i kollegiale organer, 
herunder for tavshedspligt.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Godkendelse af referat  

Bilag 1: Bilag fra sidste møde 
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Godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser  

Bilag 1: - 

Efter aftale med Fakultetsledelsen nedsættes optag på BA til 150 gældende fra septemberoptag 2021. Be-
grænsningen i optaget fra tidligere 160 begrundes i ledighedstallet. Holdningen i studienævnet er, at der med 
den nuværende nedsættelse ikke er behov for yderligere reduktion. Frafaldsprocenten på 1. semester lader 
foreløbig til at være uændret i forhold til de seneste to år. I forbindelse med den årlige statusgennemgang med 
Fakultetsledelsen er der i forhold til employability peget på muligheden for at indføje fondssøgningn som en af 
de kontraktfastsatte arbejdsopgaver for studerende, der er i projektorienteret forløb i NGOér. Dette ses både 
som en væsentlig færdighed og som en potentiel jobmulighed (at søge penge til egen stilling). Der er generelt 
en væsentlig stigning i projektsamarbejder på uddannelsen (jvnf dimittendundersøgelsen). Forslag til work-
shop, hvor firmaer og studerende kan mødes på BA samt projektsamarbejde på BA. Employability og Mega 
projekterne er også vigtige. VIPér bør også gøre mere ud at formidle deres forskningsprojekter. Dette kan ske 
ved at genoptage forskningsbørserne, hvor aktuelle forskningsprojekter og studenterbidrag præsenteres. Der 
bør fortsat satses på at holde kontakt til lokale virksomheder via praktikken, for at gøre opmærksom på, hvad 
sociologer kan tilbyde.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: -  

SoFiA har lavet opstilling efter prioriteringer efter en undersøgelse hos de studerende, til hvad de vægter som 
vigtige punkter: 

1. digital kvalitet 

2. fællesskab 

3. studiemiljø 

4. feedback 

5. fælles læring 

SoFiA vil gerne hvis dette kan formidles ud til underviserne. 

”Rolf og monopolet” bliver 18/2 kl. 17.00-19.00. Aydin Soei er booket som foredragsholder handler bl.a. om 
Ghettoer d. 27/4 (hvis fysisk fremmøde ellers udsættes det til efteråret). 

Workshop primo marts samt ”strukturer sin tid” bliver primo april. De har fået lavet nyt logo og der er kommet 
nogle gode ildsjæle ind i SoFiA. De vil gerne ud og markedsfører sig noget mere, og har derfor ønske om at 
komme ud på semestrene og fortælle i 5 min.  

 

Studievejledningen har haft en del henvendelser ikke mindst af dem der skal til reeksamen samt karrieredag. 
Der er også en del som har behov for individuelle studieplaner. Det besluttes på baggrund af tidligere erfarin-
ger, at studievejledningen ikke skal holde studievejledning online. Dette skyldes, at det åbne forum ikke er så 
populært, især fordi det ofte er individuelle problemer, som man ikke ønsker at drøfte på Teams.  
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Læringsmål for digitalisering. Strategi 

Bilag 1: - 

Der er lavet en række tiltag, som er drøftet med fakultetsledelsen. Det vedtages at JSL udformer udkast til 
digitale læringsmål, således at de kan præsenteres på studienævnsmøde i maj og vedtages i august. Læ-
ringsmål skal være afleveret til indtastning senest 15/9 2021.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob laver et oplæg som tages op på studienævnsmødet i maj. 

7. Minikonference: Tema, tid og sted 

Bilag 1: - 

Det skal overvejes hvornår det skal afholdes.  

Konspirationsteorier kunne være et tema.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Minikonference skal drøftes igen på næstkommende møde 

8. Undervisning i foråret under nedlukning: Særlige opmærksomhedspunkter? 

Bilag 1: - 

På 4. sem. opfordres der til studiegrupper, hvor de studerende selv finder sammen. Der opfordres til at der 
dannes grupper for studerende som ikke selv har fundet gruppe. 

På 2. sem. der er de dels i miniprojektgrupperne desuden afvikler RUS-instruktørerne hver anden fredag her 
i februar teamsmøder.  

Man skal være obs. på at teams skal være opdateret ift. Teams ”Break out rooms” men man kan have proble-
mer, hvis man har gammel pc. Det har give visse udfordringer hos nogle studerende, men ellers en fin måde.  

Underviserne kunne opfordre til læsegrupper og deraf udbyde workshops, hvilket studienævnets studerende 
er meget interesserede i.  

Rigtig mange af de studerende føler det har været rigtig hårdt på 4.-5. sem. Eksaminer skal udbydes, men 
man kan selv vælge om man vil gå op, studiet kan ikke udbyde andre fag i ”corona-perioden”. Der kan tilbydes 
ekstra spørgetimer og ev tomsamlinger. 

Rolf afholdt sammen med Polish et seminar med studenterforeningen, det vil også blive udbudt i år.  

Foredrag hvor underviserne, fortæller om deres forskningsprojekter, det vil SoFiA gerne inviter til. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Læsegrupper: Anders og Hanne Louise laver et udkast, der kan blive præsenteret på lærermøde. 

Jakob opfordrer gruppedannelse på 4. semester og vender ekstra spørgetimer med koordinatorer. 
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9. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Ingen punkter  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

 


	1. Godkendelse af dagsorden
	2. Valg af næstformand 
	3. Godkendelse af referat 
	4. Meddelelser 
	5. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen
	6. Læringsmål for digitalisering. Strategi
	7. Minikonference: Tema, tid og sted
	8. Undervisning i foråret under nedlukning: Særlige opmærksomhedspunkter?
	9. Eventuelt

