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Referat af møde i studienævn for sociolog den 14. april 2021 

 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg, Dianna Nyborg Leer-

vad Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Vera Kwederis, Mikkel Pedersen**, Malthe Rosenkvist An-

dersen* & Frederik Hede Rohrberg*                  ** suppleanter                 *studievejleder er med ob-

servatør status  

Afbud: Anders Petersen & Jonas Vestergaard Stadelhofer 

Øvrige deltagere: - 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag: dagsorden 

Godkendt 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Bilag: Referat fra sidste møde 

Godkendt 

Ad 3. Meddelelser 

Bilag: - 

Prioritering ift. Genåbning pga. Corona. Der bliver generelt på Instituttet åbnet mulighed for, at vejledning efter 

aftale med vejleder i et vist omfang kan foregå med fremmøde på Campus. Det besluttes at prioritere eksamen 

med tilstedeværelse for 6. semester samt specialeeksamen. Herudover prioriteres vejledning på: 2. sem. samt 

en ekstra dobbelt-øvelsesgang i kvantitativ metode på 4. semester. 

Vigtigt at studerende giver melding til underviserne om, hvis der er ting, de gerne vil have underviserne 

skal gøre anderledes, f.eks. snak langsommere og ok at stille spørgsmål. Desuden kan der være proble-

mer med Teams ift. ”Håndsoprækning” som ikke altid virker. 

”Sociologisk salon” der er Vera ved at se på en løsning mht. værker der skal være tilgængelige online. Det 

starter op i maj, og afholdes af 1½ times varighed med 20 deltagere pr. gang.  
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På politik og samfund er man ved at byde ind med et nyt uddannelsestilbud inden for social data science. Der 

er enighed om at kompetencer inden for dette område skal udvides i uddannelsesudbuddet samt at sociologi-

uddannelsen bør indgå i et samarbejde med politik og samfund om et udbud i social data science, hvis der kan 

aftales en rimelig model for dette. 

 

Opfølgning: 

Jakob hører Uddannelsesjura om hvordan, man skal forholde sig, hvis en studerende med Corona som ikke 

føler sig syg kan gå til eksamen online. 

Jakob skal til møde med instituttet vedr. social data science/digitale metoder. 

 

Ad 4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag: - 

SoFiA har afholdt generalforsamling og der er nu fuld bestyrelse og mange aktive. Det foredrag der skulle have 

været i april er udskudt til efteråret, da det er vigtigt at det kan afholdes med fysisk fremmøde. Desuden har der 

været afholdt en del konkurrencer både fysisk og online. 

Ingenting fra studievejledningen.  

Opfølgning: 

- 

Ad 5. Hvordan skal sociologi forholde sig ift. Sammenlægningen af hum. & samf. (Herunder Digitalise-

ring og bæredygtighed) 

Bilag: - 

En gruppe studerende siger, at der mangler noget ang. Klima og bæredygtighed på kandidatuddan-
nelsen på samf. Derfor er der ønske om et nyt spor der kunne inddrages vedr. bæredygtighed, så stu-
derende ikke behøver søge andre universiteter.  Forslag at støtte initiativer der indebærer bæredyg-
tighed ud over Megaprojektet. Forslag: På 6. sem. indtænke spor som projekt arbejde med konkrete 
virksomheder, Megaprojekt eller akademiskesretninger. 
 
Fra Anders P: Med gode kræfter fra bl.a. Hum - psykologi - og en kendt dansk klimaaktivist søger jeg 
DFF-midler under overskriften "Grøn Omstilling". Projektet omhandler kort fortalt hvilke følelser, der 
muliggør (understøtter) bæredygtige sociale praksisser hos unge klimaaktivister, både i forhold til de-
res aktivisme og i relation til en bæredygtig omstilling i deres hverdagsliv. Studiet er kvalitativt - etno-
grafi (observation), interviews og fokusgruppeinterviews. 

På rummets sociologi er klima og grøn omstilling også relevant om der vil kunne inddrages yderli-

gere.  

Det vil også være oplagt at klima og grøn omstilling kan udgøre et tema for tværfagligt samarbejde i 

eksempelvis Megaprojekter/6. semester.  
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Hanne Louise, Melissa, Dianna, Rasmus og Jakob har meldt sig til at se på muligheder vedr. bære-

dygtighed samt øget projektsamarbejde med det omgivende samfund og med andre fagligheder 

(sidstnævnte i megaprojekterne). 

Miljøspor, som Hanne Louise foreslog, bør fremgå af eksamensbeviset. 

Opfølgning: 

Megaprojekt skal vendes på august mødet. 

Digitalisering: handling skitseret ovenfor 

Miljø: udvalg nedsat. 

Projektsamarbejde/Megaprojekt/6. semester: udvalg nedsat 

Ad 6. Evalueringer E20 

Bilag: Evalueringer E20  
 

- 1. semester: Tilfredshed med modulerne, fhv. stor dumpeprocent til de skriftlige eksaminer, de stu-

derende savner miljøet. Der skal laves mere faste rammer & mere oplysning. Øvelser med fysisk 
og online samtidig virker ikke optimalt, så hellere enten eller. De har klaret sig godt i projektarbejdet. 
Fremadrettet kommer der initiativ til hvordan skriveteknik kan gøres. 
Udsat til næste Møde 12/5 2021: 

- 3. semester: 
- Valgfag Uddannelse og ulighed: 
- Valgfag Forbrug, Livsstil og medier: 
- Valgfag Kriminologi: 
- 5. semester 
Valgfag 5 semester 5 ECTS eller 7. semester 10 eller 20 ECTS 

- Hverdagsliv, kultur og emotioner: 
- Sundheds og sygdomssociologi: 
- Det civile samfund og sociale bevægelser: 
- Organisationssociologi: 
- Korrespondanceanalyse: 
- Biografisk metode: 
- Forløbsanalyse på registre (kun 10 ECTS 7. sem.): 
- 9. semester: praktik: 
- 9. semester: specialeforberedende kursus: 

 

Evaluering overgår til kvalitetssikringsteam 

Opfølgning: 

Heads up til at SoFiA kan gå ind på semestrene inden evaluering og sige, hvor vigtigt det er med evalueringer 

mv.  

Ad 7. Midlertidig model for at gennemføre digitale metoder II  

Bilag: midlertidig model bilag 7 
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Der har været 4 studerende, som ikke har kunnet opnår 10 ECTS på nuværende tidspunkt. Derfor har forslaget 

været at kombinere med korrespondance i E21, eller at kombinere med kvalitativmetode F21.Det er der opbak-

ning til.  

Opfølgning:- 

Ad 8. Årsregnskab 2020 

Bilag: Årsregnskab 2020 bilag 8 

Årsregnskabet 2020 der har budget været 1,5 og der er forbrugt 1,1 mil kr. hvilket især skyldes de mindre udgif-

ter på: rejseomkostninger, forplejning, sociale aktiviteter & kursusudgifter.  

Årsregnskabet godkendes. 

Opfølgning: 

- 

Ad 8. Valgfag online E21 

Bilag: - 

Efterårets undervisning. Valgfagene kunne evt. gøres så det ikke er med fysisk fremmøde. Holdning fra stude-

rende er jo mere fysisk fremmøde des bedre.  

 Digitalisering skal overordnet set indgå med 20%, men der er pt. ikke krav om, at det skal være online.  

Opfølgning: 

Valgfag planlægges med fremmøde. 

Ad 9. Eventuelt 

Bilag: - 

Dispensation 

Opfølgning: 

- 


