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Sagsbehandler: 

Birthe Black Andersen 
Telefon: 9940 8136 
Email: bba@sociologi.aau.dk 

 
Dato: 12-05-2021 
Sagsnr.: 2021-017-01597 

 

Referat af møde i studienævn for sociolog den 12. maj 2021 

 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg,      

Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Mikkel Pedersen**, Malthe Rosenkvist 

Andersen* & Frederik Hede Rohrberg*     ** suppleanter       *studievejleder er med observatør status

  

Afbud: Jonas Vestergaard Stadelhofer & Vera Kwederis 

Øvrige deltagere: - 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag: dagsorden 

Godkendt 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Bilag: Referat fra sidste møde 

Godkendt (på 1. semester, skal der også stå noget om de negative ting) 

Opfølgning: 

- 

Ad 3. Meddelelser 

Bilag: - 

Der bliver åbnet for at 2. semester kan komme til fysisk eksamen. 

Der er udsendt genåbningsplan. Den udvidede genåbning gælder kun for faglige aktiviteter. Der må stadig ikke 

afholdes sociale aktiviteter, som ikke er initieret at universitetet, herunder fredagsbarer. 

3. Semester RUS-arrangement en lørdag ultimo august (fordi de ikke fik det på 1. sem.) der skal dog findes 

andre studerende der kan være tovholder end de øvrige RUS-koordinatorer. Arrangementet kan afholdes på 

fodboldarealet som forslag.  



 

Side 2 af 4 
 

Sociologisk-salon som skulle have været i maj er udsat til september pga. bøgerne ikke kan nå frem. Det tyder 

på der er interesse for arrangementet.  

Trivsel debat fra studerendes side, det vil kræve et ekstraordinært studienævnsmøde eller der skal afsættes 

1½-2 timer dertil til næste møde. Emner dertil: SoFiA generelt, digitalisering, studiestart, studiegrupper Det be-

sluttes at der laves møde fredag d. 21/5 kl. 12.00-14.00 

Opfølgning: 

Jakob prøver at følge op på sociale arrangementer ift. Om der må holdes. 

Ad 4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag: - 

Skriv referat her 

Opfølgning: 

- 

Ad 5. Opfølgning på punkter fra sidste møde, Social Data Science, Miljø/grøn omstilling, Projektsamar-

bejder/Megaprojekter 

Bilag: - 

- Social Data Science der et krav fra fakultetet, om der skal laves et udbud. Pol. adm. er gået i gang 

med et 30 ECTS/60 ECTS. Sociologiuddannelsen vil gerne deltage i et udbud, og vi har de faglige 
kompetencer. Det er en klar prioritering fra studienævnets side at det skal ske i et samarbejde, da 
der ellers ikke er tilstrækkeligt studerende.  En mulighed vil være at byde ind med 2 * 10 ECTS fag 
fra sociologiuddannelsen. Det skal overvejes meget nøje mht. det konstruktionsmæssige placering, 
dog er det tiltænkt på KA som metodespecialiseringer. 

- miljø/grøn omstilling: Det diskuteres, om der skal udvikles et grønt spor på uddannelsen. Der 
kunne udvides med enkelte faglige elementer, og på denne baggrund give mulighed for at stykke 
en grøn profil sammen på tværs af emnespecialiseringerne. Det kan dog også være en bekymring 
at sætte dette ”spor” på uddannelsen. Der er ingen tvivl om at miljø/grøn omstilling bliver et væsent-
ligt fokusområde fremover, derfor skal studiet følge op på dette. En mulighed kunne være, at man 
kan samle point til de forskellige verdensmål, og skrive det på side 2 af eksamensbeviset. Der er 
ikke endelig konklusion herpå, skal derfor taget op på et senere møde. 

- Projektsamarbejder/Megaprojekter Formålet er at åbne uddannelsen op mere bredt og få kontakt 

til de studerende. Der har været en arbejdsgruppe/underudvalg, om at det kunne gøres på 6. se-
mester. Mere fokus på tværsamarbejde og et som det foregår i dag. Arbejdsgruppen arbejder vi-
dere.  

 

Opfølgning: 

Jakob går til instituttet og meddeler der er opbakning til social data science med studiets ønsker, samt opfor-

drer til det ikke bør være et kursus der er konkurrenceforvridende mellem 2 institutter (kollaborativ ånd).  

Ad 6. Evalueringer E20 (dem der ikke blev nået fra sidste møde) 
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Bilag: - 

- 3. semester: Få besvarelser. Lidt mere blandet evaluering ift. tilfredshed. Der er en rimelig positiv vurdering 
af læringsudbyttet og relevansen for at anvende modulernes faglige indhold i deres videre studie og arbejdsliv. 
Der er nogen kritik af online-undervisningen. Svært at sammenligne pga. nyt evalueringsskema. Godkendt. 

- Valgfag Uddannelse og ulighed: Generelt en ok vurdering. Det har været svært at skabe rød tråd mellem 
forelæsningerne. Der efterspørges større fordybelse i de enkelte emner. (kunne løses ved færre emner). 
Godkendt.  

- Valgfag Forbrug, Livsstil og medier: God tilfredshed generelt. Opfordre til at få gæsteforelæser ind. Forslag 
overvågnings kapitalisme og grønt forbrug kunne være oplagt emne. 

- Valgfag Kriminologi: Det er ikke så godt evalueret som tidligere. Det overvejes at udfase øvelserne. God-
kendt. 

- 5. semester: 37% der ikke mener læringsudbyttet har været så højt.  Stor tilfredshed med vejledningen. Ge-
nerelt tilfredshed med kurset, men lidt kritik af uenighed mellem underviserne. Der ønskes færre forelæsnin-
ger, men det kan også tolkes som øvelser pga. de har været svære at afvikle online. Godkendt. 

-  
Valgfag 5 semester 5 ECTS eller 7. semester 10 eller 20 ECTS 

- Hverdagsliv, kultur og emotioner: God tilfredshed med læringsudbytte og gode kommentarer. Godkendt. 
- Sundheds og sygdomssociologi: Generelt tilfredshed hos studerende og koordinator. Godkendt 
- Det civile samfund og sociale bevægelser: Generelt en god evaluering og portfolio fungerer fint (måske 

udfase 24 timers prøve? – punktet tages op generelt). Godkendt 
- Organisationssociologi: Der er problemer med at tilpasse 5 ECTS studerende, da de synes de bliver be-

dømt for hårdt, men ellers ok. Der er meget pres på i slutningen af semesteret. Godkendt 
- Korrespondanceanalyse: Generelt positiv tilfredshed dog mere uenighed om øvelserne. Der har været pro-

blemer ift. til SPAD når man har Mac, selvom de var lovet en løsning inden. Godkendt. 
- Biografisk metode: Stor tilfredshed. Opbakning fra studienævnet til forslag om at 5 ECTS også skal indsamle 

interview. Godkendt 
- Forløbsanalyse på registre (kun 10 ECTS 7. sem.): Et ret stort hold, hvilket har givet udfordringer ift. vejle-

derne og øvelserne. Der skal nok nytænkes lidt, da faget har været afhold over mange år, samt at R bliver 
inddraget. Tilsagn om nyt datasæt er bevilliget. Godkendt. 

- 9. semester: praktik: Generelt tilfredshed overordnet set, der er forslag til nedskæring af praktikrapporterne, 
som måske kunne kombineres med video pits eller video på 1. indkald. Fremadrettet bliver der producere 
video med tidligere praktikanter. Praktikbørsen via teams har fungeret rigtig godt og der har aldrig været så 
mange som denne gang, en stor succes og der opfordres til at fortsætte på denne måde. Virtuelle møder bør 
der også benyttes mere fremadrettet. Godkendt 

- 9. semester: specialeforberedende kursus: Organisering af kurset har der været utilfredshed med, men 
det kan skyldes Corona. Det har været komprimerede perioder, men det kan man måske organisere sig ud 
af, når man bedre kan planlægge forløbet. Godkendt 

Generelt alt for få besvarelser på samtlige fag. Det er også påpeget at valgfagene der er både 5, 10 & 20 ECTS 

er meget vanskelig at evaluere på, når der er så få besvarelser, der kunne også opfordres til at når der har væ-

ret plenum at der bliver hørt til udbyttet. 

Opfølgning: 

Jakob skal 24-timers prøver udfases generelt, det kan taget op på august mødet 

Ad 7. Dispensationssager 

- Bilag: 3. semester: 
 

Lukket punkt. 
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Ad 8. Status på minikonference 8/10 

Bilag: - 

udsat 

Opfølgning: 

- 

Ad 9. Eventuelt 

Bilag: - 

1 sociologi studerende der ønsker at komme i praktik på studiet. Der har tidligere været studerende, som blev 

tilknyttet instituttet, og der er forløbet fint, men man kan være bekymret over om man kommer for tæt på under-

viserne. Der er stadig problemer med at finde praktikpladser pga. corona og derfor blev det besluttet, at det 

give mulighed for praktik på Instituttet i E21. Der er enighed I at tage punktet op igen og eventuelt gøre mulig-

heden permanent.   

Opfølgning: 

Jakob orienterer om at man giver tilladelse til praktik på Instituttet, hvis der laves artikel/publikation sammen. 


