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Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Hans-Peter Y.Qvist*, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg,      
Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Vera Kwederis, Mikkel Pedersen**,  
Frederik Hede Rohrberg* Karoline Hecht Krejbjerg*   Emma Hviid Kristensen*                                    
** suppleanter      *studievejleder er med observatør status    

Afbud: Anders Petersen & Jonas Vestergaard Stadelhofer 

Øvrige deltagere: - 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Bilag fra sidste møde 

Godkendt.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Meddelelser 

Bilag 1: - 

1. semester BA har forløbet fint, men der var desværre omkring 15 der ikke var mødt op til første dag. Vi håber 
der møder flere ind, endelig overblik fås, når der er snarlig gruppedannelse. 
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Introforløb på 3. semester er planlagt til lørdag d. 25 sept. Kl. 13.00-01.00 søndag 26/9 er der også et mindre 
arrangement. Der er aftalt, at de kan komme og orienter de studerende på mandag. Lokaler dog ikke endelig 
booket.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Hanne Louise tager en snak med Dianna vedr. introforløb for 3. sem. 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA: Der blev afholdt Banko i går. Der kommer henvendelser fra dimittender, som gerne vil komme til arran-
gementer eller være oplægsholdere. 

Studievejledningen har allerede fået tilmeldinger til deres KA-studietur, og deres oplæg er blevet taget godt 
imod.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Godkende Evalueringer F21 (resten på næste møde 6/10) 

Bilag 1: -  

- 10 semester: Få besvarelser, der er ellers tilfredshed med kurset. Godkendt. 

- Emnespecialisering Moderne arbejdsliv & HRM: Relativt få besvarelser og der har været lidt pro-
blemer i forbindelsen med rækkefølgen af undervisning, ligeså når breakout rooms hvor studerende 
falder fra/ud. Generelt tilfredshed med kurset. Der opfordres fra studienævnet til at online-øvelser så 
vidt muligt foregår i kendte grupper, for at mindske frafald. Evaluering godkendt.  

- Metodespecialisering Videregående kvalitativ metode: Der er få besvarelser, koordinatorerne si-
ger det har været udfordret pga. Corona situationen. Godkendt  
 

- Valgfag 4 sem. Evalueringsteori: Der har været lidt løbende kritik, ikke mindst pga. flip class room, 
som de studerende opfatter som mere arbejdskrævende. De studerende følte sig ikke helt klædt på til 
eksamen. Der opfordres fra studienævnets side til at der ses på den samlede arbejdsbyrde. Koordi-
natorerne er, som det fremgår af evalueringen opmærksomme på dette. Godkendt. 

Det er problematisk at flere evalueringer har få besvarelser, og at der er mange spørgsmål som ikke virker 
relevante. Det kan også udgøre et problem, hvis evalueringerne skal anvendes til vurdering/dokumentation 
for undervisningskompetencer. Der implementeres snarest et nyt spørgeskema fra Instituttet.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Der bør fortsat afsættes tid til at udfylde de kvantitative evalueringer med koordinator – det vil også være en 
god ide, hvis studenterrepræsentanter orienterer de studerende om væsentligheden af evalueringerne. 
Jakob forhører sig hos ledelsen om det er normal procedure, at der ved lektoransættelser kræves dokumentation for indi-
viduel studenterevaluering. 

6. Krav om oplæg på 6. sem. som forudsætning for at kunne gå til projekteksamen? 

Bilag 1: Forudsætning for at kunne gå til projekteksamen 

Der indføres krav om mundtlig fremlæggelse af bachelorrapportens resultater som forudsætning for at kunne 
gå til bacheloreksamen. Indføres som krav i studieordningen - og uddybes i semesterbeskrivelsen 



 

3 
 

Der skal gives mulighed for at uploade en video som alternativ til oplæg. Der skal gives en begrundelse for at 
benytte denne mulighed. Vejleder kan dispensere.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob tilretter bilaget 

7. Social Data Science/Big data & machine learning-status og vedtagelse 

Bilag 1: punkt 8 bilag 

Der udbydes 2 fag af 10 ECTS – Forudsætningen for at starte på del 2 er at man har opnået kompetencer 
svarende til del I. Der lægges vægt på at fagene skal kunne indgå som en del af de øvrige fag på uddannelsen 
og i en bredere sociologisk profil. Der skal være en samfundsforankring af faget.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob vender niveauet af kvantitative færdigheder på modul 1 med Rolf. Skal med på næste studienævns-
møde til yderligere diskussion 

8.Digitaliseringspulje. Hvad skal puljen bruges til? 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Der afsættes først og fremmest midler til digitaliserings af kvantitativ metode på 4. semester. Disse bør også 
gøres tilgængelig til 5. sem.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

9. Mentorordning på sociologi uddannelsen: Oplæg ved studievejledningen 

Bilag 1: punkt 10 bilag 6 stk. 

Forudsætninger og rammer er lavet som udkast af studievejledningen. Der skal information ud til dem der 
kunne ønske sig den opgave som mentor. Pilotprojektet bør lanceres ultimo september/primo oktober 2021 
og måske Lars Schack ville kunne hjælpe.  Det er rettet mod 1. sem. studerende. Der bør måske være et 
socialarrangement i processen. Der skal kommes med nogle input ang. tavshedspligt, fordi det til slut skal 
ende med et godkendt diplom. I velkomstbrev bør der stå noget om kodeks og god adfærd.  

Studievejledningen vil bl.a. Bruge SoFiA til at lancere mentorordningen. 

Jakob, Mikkel, Vera, Melissa, Emma og Karoline arbejder videre med ordningen.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

10. Hvordan kan man gøre undervisningen mere inkluderende 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Udsættes til næste møde  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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Skal med på næste møde 

11. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Lave workshops kurser i R, som studenterunderviserne skal tilbydes.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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