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Referat af møde i studienævn for sociolog den 9. juni 2021 
 
Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg, Melissa Rolle Bech 
Madsen, Mikkel Pedersen**  Rosa Sulaiman**, Malthe Rosenkvist Andersen* & Frederik Hede Rohr-
berg*  Karoline Hecht Krejbjerg*      ** suppleanter                 *studievejleder er med observatør status
  

Afbud: Anders Petersen, Vera Kwederis, Jonas Vestergaard Stadelhofer & Dianna Nyborg Leervad 
Korshøj 

Øvrige deltagere: - 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag: dagsorden 

Godkendt 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Bilag: Referat fra sidste møde 

Godkendt 

Opfølgning: 

- 

Ad 3. Meddelelser 

Bilag: - 

Der var udspil til en samlet kvalitetssikringsmodel for de to institutter. Der bliver lagt op til en model, hvor kvali-
tative evalueringer får en større vægt, og hvor kvantitative evalueringer af de enkelte moduler udgår. Fra stu-
dienævnets side lægges der op til at man gerne ser flere kvalitative elementer og en mere direkte inddragelse 
af og formidling til de studerende – men at der fortsat skal indgå spørgeskemaevalueringer i et vist omfang.  

Opfølgning: 

Jakob skal gå videre med, at der er ønske om at bibeholde nogle kvantitative spørgsmål. 
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Ad 4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag: - 

Der var ikke meddelelser  

Opfølgning: 

- 

Ad 5. Godkendelse af semesterbeskrivelser E21 

Bilag: semesterbeskrivelser 
1. semester, ændring i studieordning. Godkendt. 
3. semester incl. Valgfag. Godkendt 
5. semester der er ikke ændret tidspunkter. Godkendt. 
7. semester & 5. sem. valgfag, nogle datoer Godkendt. 
9. semester (praktik og specialeforberedende kurser) Godkendt. 

10. semester. Godkendt. 
Hvordan studerende skal aflever rapporter: nu dansk sociologi (der er ikke opdatering derpå), men forslag 
er APA som er udbredt referencesystem, som dog er lidt besværligt at få ind i semesterbeskrivelserne, men 
systemet kan meget mere. Der lægges op til at der benyttes APA fremadrettet. 

Tilmelde sig læsegrupper bør tilføjes i semesterbeskrivelserne. 

Opfølgning: 

Jakob melder ud at APA anbefales til de studerende 

Jakob kontakter biblioteket for om de vil administrere tilmelding etc. til læsegrupper. 

Ad 6. Emner til sommermøde 

Bilag: - 

• Miljø på 6 og KA 

• Digitalisering 

• Kvantitativmetode men også generelt på alle semester gennemgang 

• Dispensationsprocessen især vedr. kroniske lidelser, hvorfor det skal søges på hvert semester. 

• Endelig afgørelse ang. R 

• Hvordan kan man gøre undervisningen mere inkluderende? Der kommer sandsynligvis et katalog 

• minikonference til F23 skal ind i studieordning som ændring 

 

Opfølgning: 

- 
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Ad 7. Minikonference 

Bilag: - 
Lokaler bestilt den 8/10 har vi ønsket AUD B fra kl. 08.15-18.15, Create-indgang (kantine og foyé) fra 18.00-
22.00 reserveret. 

Udvalget skal i gang med planlægningen af ”Mobilisering på baggrund af konspirationsteorier”  

Der skal også planlægges minikonference til F23. og opstilles krav om fremlæggelse på dagen fra 6. semester. 

Af referat fra studienævnsmøde 3/3 er udvalget: Hanne Louise, Jakob, Vera, Mikkel, Dianna og Melissa er med 
i udvalget.  

Opfølgning: 

Jakob indkalder udvalget til møde  

Ad 8. Mentor/buddy ordning 

Bilag: Hvad er studdy buddy ordning 

Bilaget er fint og studievejledningen laver en database på baggrund deraf. STV. Vil gerne have nogle retnings-
linjer på, hvad der skal være af ”krav/regler,” de vil tage kontakt til centralstudievejledning, men det kan være 
svært i længden, at følge med hvad der sker i forløbet. Der kan stilles supervision til rådighed via centralstudie-
vejledning. Mentorer bør underskrive et ”værdipapir” for arbejdet. Studentersamfundet har en lignende ordning, 
men, det er vigtigt at den er tilknyttet sociologi.   

Tutorer kan rekrutteres. Det er vigtigt, der er nogle klare retningslinjer, så studievejledning kan komme i gang 
med opgaven. Der skal laves en udtalelse, til alle der stiller op som mentor. 

Opfølgning: 

Studievejledning skal kontakte Thi Merite Le pga. hun har kendskab til noget lignende. 

Jakob og studievejledning holder snarest møde derom 

Ad 9. Eventuelt 

Bilag: - 

Husk tilmelding/afbud til heldagsmøde 11/8 er senest den 15. juli 

Opfølgning: 

- 


