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Referat af møde i studienævn for sociolog den 11. august 2021 
 
Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg,      
Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Vera Kwederis, Mikkel Pedersen**,  
Karoline Hecht Krejbjerg, * Emma Hviid Kristensen* & Frederik Hede Rohrberg*     ** suppleanter                 
*studievejleder er med observatør status  

Afbud: Jonas Vestergaard Stadelhofer 

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: - 

BA-optag: begrænsning på 150 blev godkendt af studienævnet. Efterfølgende har rektoratet yderligere nedsat 
optaget til 140, hvilket er gældende fra årets optag og fremadrettet.151 er blevet tilbudt plads på BA i E2021. 
124 har takket ja og 9 fra venteliste er tilbudt plads. Dermed bliver forventet optag 131.  

KA-optag er på 54. 

Kontrakenheden /AAU har udsendt GDPR-website, som er tilgængelig for alle ansatte og studerende 
https://persondata.aau.dk/ansatte  

https://persondata.aau.dk/ansatte
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Pr. 1. august er det ikke længere et krav, at både medarbejdere, studerende og besøgende skal kunne frem-
vise en negativ coronatest for at få adgang til campus. Alle medarbejdere kan pr. 1/8 møde fysisk frem på AAU 
og studiestart forventes at kunne afholdes som normalt. 

 

 

Opfølgning: 

- 

Ad 4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag: - 

SoFiA: De er i gang med at planlægge fællesmiddag. Der kommer en del arrangementer i efteråret bl.a. socio-
logisksalon 26/8. Repræsentanter opfordres til at møde fysisk op i undervisning og fortælle om arrangemen-
terne. 4/10 har de foredrag med sociolog Aydin Soei. 

Studievejledningen: De er i gang med planlægningen af mentorordning og KA-studietur. Der har ikke været ret 
mange henvendelser fra studerende. 

23/8 er der livestream for kommende studerende på zoom. Der er også lavet gruppe på Facebook. 

Foreslået at bruge https://boblberg.dk/ når der skal oprettes en ”gruppe”  

Opfølgning: 

Jakob sender velkomstbrev til Mikkel som kan lægge velkomstbrev og link til livestream arrangementet ind på 
Facebook. 

Ad 5. Digitalisering 1: Læringsmål i studieordning 

Bilag: Digitalisering Læringsmål i studieordning punkt 5 

• 2 tilføjelser til eksisterende færdighedsmål for uddannelsens kompetenceprofil 

• 1 tilføjelse til eksisterende kompetencemål for modulet klassisk sociologisk teori 

• 1 tilføjelse til eksisterende færdighedsmål for modulet kvalitativ metode 

• 1 tilføjelse til eksisterende færdighedsmål for modulet kvantitativ metode og stistik 

• Ændringerne sker for at sikre læringsmål for digitale færdigheder og kompetencer på bacheloruddannel-
sen 

• Ændringer får som minimum følgende betydning for undervisning og eksamener 

• Det specificeres at aktivt femmøde ved modulet klassisk sociologisk teori opfyldes ved aflevering af to 
videofremstillinger af øvelsesbesvarelser (gruppe eller individuelt). 

• Det specificeres at der skal gøres brug af digitale hjælpemidler i form af relevant databehandlingssoft-
ware i modulerne kvalitativ og metode samt kvantitativ metode og statistik. 

 

https://boblberg.dk/
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INVIVO eller lignende bør være oplagt i software delen mht. den digitale del, da de er en del af undervisningen, 
derfor bør det skrives ind i semesterbeskrivelsen. 

Obligatorisk fremlæggelse af BA-projekt (tid pr. gruppe 10 min.) i forbindelse med minikonference (skal således 
placeres 1 måned før afleveringstidspunkt af projektet), skal også indskrives i semesterbeskrivelsen. Hvis man 
er syg (kræver lægeerklæring), så skal der afleveres en video-pitch, hvor der skal være deadline på. Det kan 
være en mulighed, at der udpeges grupper til at give feedback på oplægget. 

Ændringerne er godkendt af studienævnet. 

Opfølgning: 

Obligatorisk fremlæggelse af BA-projekt, det kræver der bliver ført fravær og meddelt ind til vejleder, det skal 
Jakob følge op på. 

Vigtigt formålet med fremlæggelsen af BA-projekt bliver tydeliggjort, Jakob. 

Der skal laves et udskrift til næste møde. Jakob 

 

Ad 6. Digitalisering 2: Digitaliseringstiltag på uddannelsen 

Bilag: Digitalisering Læringsmål i studieordning punkt 6 

• 2 tilføjelser til eksisterende færdighedsmål i uddannelses kompetancemål 

• 2 tilføjelser til eksisterende færdighedsmål for modulet specialeforberedende kursus 

• Ændringerne sker for at sikre læringsmål for digitale færdigheder og kompetencer på bacheloruddannel-
sen 

• Ændringer får som minimum følgende betydninger for undervisning og eksamener 

• Der skal uploades videopitch til det specialeforberedende kursus 

• Det specificeres at der skal gøres brug af digitale hjælpemidler eksempelvis i form af relevant forsknings- 
og litteratursøgningsdatabaser til at indsamle, vurdere og relatere relevante forskningsbidrag i relation til 
den aktuelle problemstilling 

Der blev forslået video-pitch i forbindelse med specialeforberedende kursus, hvilket også ville kunne bruges på 
sociologis hjemmeside (hvis accept af studerende). Der kunne åbnes for den forelæsning hvor 2. sem. stude-
rende har forelæsning i brug af video-pitch, at de aktuelle KA-studerende kunne møde op. 

Digitaliseringstiltag på BA:  

• der er ønske om at udvide introduktion til PBL og metode med undervisning i GDPR.regler og etiske ret-
ningslinier for indsamling af digitale data. Der arbejdes på et fælles tilbud om digital undervisning på fa-
kultetet (spørg Birgitte hvordan vi får det ud til alle studerende).   

• BA 4 sem.: Stream med nyere sociologiske perspektiver på digitalisering. 

• Krav om brug af software til behandling af kvantitative data. Indføres som læringsmål (men der er ikke 
ønske om at eksaminere i brug af software). Digitale brugerkompetencer 
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Forslag at der kunne komme nogle fra kommunikationsuddannelsen og fortæller om, hvordan man laver en god 
video-pitch f.eks. ud fra det, som 2. sem. studerende har lavet første gang. Der er dog sådan pt. at vejlederne 
til slut fremhæver, hvordan man laver nogle video-pitch generelt.  

Der vil blive lagt en undervisningsgang ind hvor underviser kommer fra kommunikationsuddannelsen og denne 
person skal så til slut efter aflevering af video-pitch fortælle om gennerelle gode og dårlige ting. 

Digitalisering er vigtig og derfor bør det inddrages løbende i uddannelsen generelt. Metodeundervisning på 4. 
sem. kan være et oplagt sted at starte med videoer mv.  

. 

Opfølgning: 

Anders spørger Ninna om video-pitch kan inddrages i specialeforberedende kursus. 

Ad 7. Social Data Science på sociologi 

Bilag: Bilag med fagbeskrivelse punkt 7 

Er i samarbejde med politik & samfund. Der udbydes 2 * 10 ECTS kurser. Det endelige udbud skal ligge klar 
1/10 pga. studieordningsindrapportering. 

 

For at opnå betegnelsen ”med særligt fokus på Big Data & machine learning” kræves som minimum at: 

man har fulgt de to fag på hvert 10 ECTS point som udbydes – samt at man har anvendt metoden i sit speciale.  

 

Opfølgning: 

Jakob forhører sig hos Trond til om der er mere nyt desangående, for det er ved at være en hastesag, hvis stu-
diet skal have indflydelse. 

Ad 8. Miljø & social data science på eksamensbeviset 

Bilag: Miljø og social datascience punkt 8 

• Grøn omstilling  

• Forudsætning 

• For at opnå betegnelsen ”med særligt fokus på grøn omstilling” kræves som minimum: 

• At man har skrevet og fået godkendt specialiseringsprojekt inden for emnet ”grøn omstilling”.  

• At man har skrevet og fået godkendt specialafhandling inden for emnet ”grøn omstilling” 

• (Det forudsættes, at der udbydes ekstra metodevejledning- Det er studerendes ansvar at indhente god-
kendelse hos vejleder)   

• Eksempel på beskrivelse i tillæg til eksamensbevis 
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ER I JUNI  2021 TILDELT GRADEN CAND.SCIENT.SOC MED SPECIALISERING I ARBEJDSLIV, ORGANI-
SATION OG HUMAN RESOURCE MANAGEMENT/WORK, ORGANISATION AND HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT- OG MED SÆRLIGT FOKUS PÅ MILJØ/GRØN OMSTILLING 

 

Opfølgning: 

Ad 9. Titel ikke endelig ”Akademisk formidling, projektsamarbejde og Megaprojekter” 

Bilag: orientering mod arbejdsmarkedet mv punkt 9 

På 6. semester skal der fremadrettet være fokus på følgende tre punkter: 

• Projektsamarbejder i praksis (del af introduktionsforelæsningen med besøg af repræsentant fra Mega-
projekt samt studenteroplæg fra samarbejdsgruppe). 

• Videnskabsteori i projektsamarbejde: Om at formidle og forhandle sit videnskabsteoretiske standpunkt i 
mødet med andre perspektiver. 

• Akademisk skrivning og akademisk formidling til omverdenen: Afsluttende workshop med fokus på for-
midling til samarbejdspartnere. 

Opfølgning: 

- 

Ad 10. Skal R erstatte STATA, SAS & SPAD 

Bilag: - 

Aftagerpanel af fleksible. Pol Samf skifter til R fra foråret 2022. Vi kan derfor følge fælles uddannelsesforløb på 
Caldis sammen med undervisere Pol Samf. Derfor ønsket om at skifte til R fra foråret 2022, derfor vigtigt at fo-
relæserne undervises inden. 

 Opfølgning: 

- 

Ad 11. Mentorordning på sociologiuddannelsen & KA- studietur (oplæg ved studievejledningen) 

Bilag: - 

I forbindelse med mentorordning, så kræves der inden et mindre kursus for at mentorerne. Det kræver meget 
klare regler og forventninger inden processen kan sættes i værk, samt at der laves en bindingsperiode for men-
torerne. Der bliver afholdt en workshop den 24/8 som er relevant for mentorordningen og studievejledningen 
deltager. Det bør måske hedde noget andet end ”mentorordning” 

KA-studietur går til København 14-16 oktober.  

Foreløbig program og budget blev fremlagt. 

Opfølgning: 

- 
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Ad 12. Hvordan kan man gøre undervisningen mere inkluderende (der kommer sandsynligvis et katalog)? 

Bilag: - 

Rapporten er ikke kommet pt. derfor skal punktet udsættes til et senere tidspunkt. 

Opfølgning: 

Punktet skal med på et senere tidspunkt 

Ad 13. Kvalitetssikring af undervisningen: nyt kvalitetssikringssystem 

Bilag: kvalitetssikring punkt 13 

Følger i udgangspunktet tidligere kvalitetssikringssystem – dog skal vi være opmærksomme på følgende:  

• Større vægt på kvalitative (frem for kvantitative) evalueringer af de enkelte moduler:  

• Møderne afholdes pr. årgang, og afholdes minimum to gange pr. semester (??). Formålet med disse mø-
der er at skabe løbende dialog mellem studerende og koordinatorer ift. modulernes faglige indhold, stu-
diestart, studiemiljø, undervisningen, tilrettelæggelsen af semestret og uddannelsens sammenhæng. Der 
udarbejdes spørgeramme til hjælp til udvalg af væsentlige temaer til drøftelse.  

• Underviseren med den koordinerende rolle sikrer en systematisk tilbagemelding til studienævnet i form af 
et notat. Som hjælp til udarbejdelse af notaterne kan der eventuelt udpeges en studerende til at skrive 
referat af dialogen*.  

• Underviser med den koordinerende rolle beder relevante undervisere om at forholde sig og bidrage til det 
afsluttende notat om semesteret.  

• Notater fra dialogmøderne behandles i studienævnene, så der sikres en løbende dialog og koordinering 
mellem koordinatorer og studienævn.  

• Den løbende dialog med studerende sikrer den tilsvarende løbende tilbagemelding til studerende om for-
hold vedrørende uddannelsen og eventuelle handlinger, der gennemføres på baggrund af deres evalue-
ring. 

Forslag: vi arbejder på en plan der evaluerer 2 gange årligt på semestret– på det enkelte modul – og med op-
samling af den enkelte koordinator. Vi udarbejder en spørgeramme som forventes fulgt – og afrapporteret til 
studienævn i forbindelse med evalueringerne. Der afsættes timer til den enkelte koordinator. Kan evt. suppleres 
af et semesterplenum midtvejs 

* Det skal undersøges om man kan få en undervisningsassistent eller studentermedhjælper til at foretage refe-
rater. 

Håndtering af evalueringer af navngivne medarbejdere, blev fremlagt. 

De største forandringer sammenlagt er hos koordinatorerne. 

 

Opfølgning: 

- 
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Ad 14. Opsamling på en række forslag til mindre justeringer på uddannelsen 

Bilag: forslag til mindre justeringer på uddannelsen punkt 14 

Opsamling på en række forslag til mindre justeringer på uddannelsen 

På KA praktikforløbet – Indsende video-pitch frem for mundtlig fremlæggelse, samt omlægge indkald til Teams. 
Skal indføres i semesterbeskrivelse – studieordningsændring ikke nødvendig. 

En ny forelæsning på metode/PBL?: Oprustning i forhold til forskningsetik, videnskab/pseudovidenskab, forsk-
ningsfrihed, forskningens rolle i samfundet, og etiske dilemmaer som praktiserende sociolog (Evt. med ud-
gangspunkt i forårets debat om kønsforskningens status (kritik fra Henrik Dahl mfl.) samt med inddragelse af 
praktiserende sociolog fra den offentlige forvaltning).  

Diagnosis of the times – skifter til dansk? Instituttet informeres herom. Den ændring skal være gældende fra 
efteråret 2022, dog hvis muligt så helst fra forår 2022. 

Opfølgning: 

Jakob spørger Uddannelsesjura om det er muligt, at lave undervisning på dansk allerede fra foråret 2022. 

Ad 15. Dispensationsprocessen især vedr. kroniske lidelser, hvorfor det skal søges på hvert semester 

Bilag: - 

Administrativt er det at foretrække, at der skal søges pr. semester for de studerende, især fordi der er mange 
studerende, der bruger dispensations muligheden 

Opfølgning: 

- 

Ad 16. Minikonference efteråret 2021 samt forår 2022 

Bilag: - 

Tema for efteråret: konspirationsteorier og foreløbig program: 

12.30-14.15: Oplæg med panel.  

14.30-16.00: Studenteroplæg 

18.00-22.00 Dinner & DJ 

Lokaler: AUD B fra kl. 08.15-18.15 – Create-indgang (kantine og foyé) fra 18.00-22.00 

Studentersamfundet sørger for DJ. Melissa og Dianna sørger for der kommer en konkurrence i forløbet. 

 

Opfølgning: 

Relevante oplægsholdere kontaktes af Hanne Louise.  

 



 

Side 8 af 8 
 

Ad 17. Eventuelt 

Bilag: - 

Ingen  

Opfølgning: 

- 

 


