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Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Rasmus Juul Møberg, Dianna Nyborg Leervad 
Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Vera Kwederis, Mikkel Pedersen**, Hans Peter Y. Qvist, 
Emma Hviid Kristensen* Karoline Hecht Krejbjerg*    ** suppleanter       *studievejleder er med obser-
vatør status    

Afbud: Jonas Vestergaard Stadelhofer, Hanne Louise Jensen 

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: - 

Minikonference 8/10 er der nu tilmeldt 83 personer (4/10 var der 9 tilmeldt). Meddelelse om afholdes skal ske 
tidligere og flere skal involveres i planlægning fremadrettet.  
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Det sociale arrangement på 3. semester blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Der har desværre heller ikke 
været nogen tilmeldinger til festudvalget. Der er åbenlyse udfordringer ift. at få genstartet det sociale på ud-
dannelsen. De to rus-instruktører følger op med nye forslag til sociale og faglige aktiviteter.  

Studieturen på Kandidaten har 44 studerende tilmeldt, hvilket er ekstremt flot. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA: har haft foredrag med Aydin Soei, der var 40 fysisk til stede og 10 online. Stor tilfredshed med arran-
gementet. Kriminologi har oprettet et råd ”krim” som har ytret ønske om samarbejde, måske fordi de har ikke 
midler til rådighed. Trivselsmidlerne som er tilkendt SoFiA er kun deres.  

Der er snart valg og der skal lægges en strategi af studenterrepræsentanterne. 

Studievejledningen: -  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Der skal sendes mail ud til studerende ang. der er valgopstilling nu 

5. Godkendelser af evalueringer F21 

Bilag 1: -  

2. semester: Der har været problemer ift. hvilke link de studerende har svaret på, hvorfor dele af evaluerin-
gen er delt i to Der er Corona træthed at spore som gennemgående træk. Begge kurser høster kritik for 
formalia vedr. online-undervisning (afsat tid og pauser ønskes overholdt – kahoot og andre involve-
rende tiltag ønskes implementeret mv.). Det er kommentarer som kan viderebringes ift. fremtidigt on-
line-format (men bør ikke lede til ændringer ved fremmødt undervisning). Video-afleveringer får kritik for 
uklarhed, hvilket bliver lettere, efter første implementering. Videnskabsteori, projektdesign og metode 
vurderes som sidste år mht. det samlede udbytte. Godkendt. 

4. semester: Teorisiden god deltagelse, men der er lav læsegrad og ret mange der mener der er for mange 
forelæsninger. Fremadrettet bør det overvejes om der kan skæres i omfang samt indlægges perspektiv 
omkring teknologi/digitaliseringens sociale konsekvenser. På metodedelen møder de studerende op, 
men læser i begrænset omfang pensum. Dette er en forståelig prioritering. Der gennemføres en væ-
sentlig grad af digitalisering med videoer/flipped class room. Godkendt.   

6. semester: En pæn svarprocent og generelt tilfredshed. Tildeling af vejleder, bør være inden ferieperioden 
(uge 7 eller 8). 91% synes det faglige niveau er for højt. Der kommer 2 nye forelæsninger på næste 
gang. Godkendt. 

Valgfag Surveymetodik: God evaluering, men de kommer ikke ud til de studerende på gymnasialuddannel-
ser, hvilket er ærgerligt. Godkendt 

Valgfag Demografi: 49 studerende på kurset. 71% har haft et godt udbytte, man vil gerne i dybden med no-
get især Excel. Godkendt. 

Valgfag Miljø- og klima sociologi: Alle har besvaret spørgeskemaet. Meget god tilfredshed. Der bør måske 
laves lidt bedre koordinering i planlægningen mellem de 4 koordinatorer. Godkendt.  

Valgfag Socialpsykologi: Generelt positiv evaluering, dog har der været lidt sammenfald samt der skal gø-
res overvejelser om, hvad der skal gøres, når en af underviserne stopper. Godkendt.  

Valgfag 6 semester 5 ECTS eller 8. semester 10 eller 20 ECTS: 
VF Kun 6 semester: Nyere digitale metoder i samfundsvidenskab I: God svarprocent og høj tilfredshed 

på kurset. Eksamen har været vanskelig, da nogle ikke har prøvet portfolio eksamen før. Godkendt 
VF Samtidsdiagnoser & afvigelser: Der har desværre kun været 2 der har besvaret evalueringen. Faget 

bliver fremadrettet på dansk. Godkendt. 
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 VF Rummets sociologi: Få besvarelser, men godkendt. 
VF Køn, Migration & protester: Der er meget lav svar procent. Der har været problemer med overlap, som 

koordinatorerne er obs. på. God evaluering. Godkendt. 
VF videre gående kvantitativ metode: Er besvaret af lidt over en tredjedel og karaktergennemsnittet er la-

vere end tidligere. Der skal fokuseres på bedre sammenhæng, bedre tid til de enkelte temaer og reduk-
tion i stof. Koordinator ønsker at lave nogle danske noter og finde mere dansksproget litteratur. God-
kendt.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Studiemiljø 

Bilag 1: Evalueringer (ikke rundsendt) 

3 studerende har i undersøgelsen angivet at være udsat for krænkende adfærd. Det er andre studerende, der 
angives som krænker, og krænkelserne dækker både nedladende tale, mobning og ignorering pba køn, etni-
citet, religion og funktionsnedsættelse. Der er ingen studerende, der har henvendt sig hos studienævnsfor-
mand eller studievejledning.  

Der opfordres til, at man via skemaet får forslag til at henvende sig hos studienævnsformand eller studievej-
ledning, hvis man oplever krænkende adfærd. 

Studievejledningen skal fremadrettet have et slide i deres præsentationer vedr. dette.  

Det fysiske studiemiljø har kun få kommentarer og har formentlig ikke fyldt så meget i nedlukningsperioden. 
Der peges på et mere inspirerende fællesareal.  

Det digitale studiemiljø har givet udfordringer. Projektarbejdet har været fint. Mange har følt der ikke har været 
noget socialt under nedlukningen.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Der bør tilføjes på skemaet, at man får forslag til at henvende sig hos studienævnsformand eller hos cen-
tral/decentral studievejledning, hvis man oplever krænkelser. 

7. Social Data Science- Fagbeskrivelse til studieordning  

Bilag 1: Fagbeskrivelse til studieordning Social Data Science l og ll 

Social Data Science I og II. Begge fag fylder 10 ECTS. Begge fag vil indgå som valgmuligheder i studieord-
ningen. Det afklares om begge skal udbydes af sociologi. Det påpeges af studienævnet at eksamensformen 
bør følge de øvrige og dermed have ekstern censur. Forudsætning for deltagelse I SDS II er SDS I eller sam-
menligneligt fag. Det diskuteres om SDS i kan tælle som kvantitativt fag. Fagbeskrivelserne godkendes. Der 
lægges vægt på, at der skal være en kritisk stillingtagen til metoder og data. Endvidere at begge fag skal ses 
som led i en samlet sociologisk profil.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob: Undersøger om eksamenscensur skal være ekstern eller intern 

Det tages op på næste studienævnsmøde om SDS I tælles som kvantitativt. 

8. Studieordningsændringer 

Bilag 3 stk: Væsentlige ændringer i studieordningen for KA og BA i sociologi. Studieordning for KA i sociologi tilføjelse. 
Studieordning for bacheloruddannelsen i sociologi 2020_tilføjelser 2022   
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Bachelor fra efteråret 2022: 

- To tilføjelser til færdighedsmål for uddannelsen 
- En tilføjelse til færdighedsmål for modulet klassisk sociologisk teori 
- En tilføjelse til eksisterende færdighedsmål for modulet kvalitativ metode 

En tilføjelse til eksisterende færdighedsmål for modulet kvantitativ metode og statistik 
- En tilføjelse vedr. forudsætninger for at gå til eksamen på 6. semester.  

Deltagelse i bacheloreksamen forudsætter aktiv deltagelse i semesteret. Aktiv deltagelse specifice-
res i semesterbeskrivelsen (krav om mundtlig præsentation af resultater fra bachelorprojekt inden 
aflevering).  

- Samtidsdiagnoser og afvigelser, Valgfag – faget ændrer sprog til dansk fra engelsk 
 

Kandidat fra efteråret 2022: 

- To tilføjelser til færdighedsmål for uddannelsen 
- To tilføjelser til eksisterende færdighedsmål for modulet specialeforberedende kursus 
- Der er tilføjet to nye metodespecialiseringer Social Data Science på hver 10 ECTS 

Derudover er gennemført følgende mindre ændring: 
- Samtidsdiagnoser og afvigelser – faget ændrer sprog til dansk fra engelsk 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob spørger Morten: Undersøges om INVIVO udvidet pakke, kan købes så flere i gruppen kan arbejde i det 
samme materiale på en gang 

9. Godkendelse af årskalender studienævnsmøder 2022 

Bilag 1: Årskalender 

Udkast godkendt.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

10. Eventuelt  

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Minikonference 8/10 har været et stort arbejde i år og ikke mindst af de frivillige, men fremadrettet bør der 
være et program og arbejdsproces skal igangsættes tidligere.  

Årets studerende Årets studerende kunne fremadrettet være en del af minikonferenceprogrammet. SoFiA 
skal i givet fald være tovholder i dette. Uddannelsen bør ikke stå som ansvarlig for udnævnelsen. 

Der er 3 sidefagsstuderende på studiet fra filosofi og læring, som er glade for at være på studiet.  

Universitetsbladet trykkes i 3000 eksemplarer. 

Tutorer skal sikres at leve op til deres ansvar omkring aktiv deltagelse i tutor-kurset. Koordinatorer bør under-
strege dette over for ruskoordinatorerne.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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