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6. semester  
 
Studienævnet for Sociologi 
Studieordning for Bacheloruddannelsen i sociologi ved Aalborg Universitet, september 2020 
https://studieordninger.aau.dk/2020/20/1809 
 
Semesterets temaramme  
Formålet med 6. semester er at give de studerende mulighed for at udvikle og demonstrere 
metodiske, teoretiske og analytiske færdigheder inden for det sociologiske fagområde gen-
nem udarbejdelsen af en afsluttende bacheloropgave. Desuden indgår en forelæsningsrække i 
videregående videnskabsteori samt ét valgfag på 5 ECTS som samlæses med kandidatuddan-
nelsen. De studerende kan vælge mellem følgende fag:  

Videregående kvalitativ metode   https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28098   
Moderne arbejdsliv og HRM https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28094  
køn, migration og sociale protester https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28097   
Rummets sociologi   https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28100   
Samtidsdiagnoser og afvigelser https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28101   

For yderligere beskrivelse af valgfagene, kan man søge i semesterbeskrivelsen for 8. semester, 
som er tilgængelig her: https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28077 
 
Semesterets organisering og forløb 
Hovedaktiviteten på semesteret består i udarbejdelsen af en projektopgave (bachelorprojekt), 
der ikke er bundet til nogen temaramme. Projektet skrives i grupper eller individuelt. Bache-
lorprojektet skal demonstrere, at den studerende på kvalificeret vis kan formulere, analysere 
og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten 
i uddannelsen. I forbindelse med udformningen af Bachelorprojektet afholdes et biblioteks-
kursus, en projektbørs, en præsentation af Megaprojektet, en forskningsbørs og to gruppe-
dannelsesseminarer. Bibliotekskurset skal underbygge litteratursøgningsprocessen i bache-
lorprojektet, projektbørsen er for studerende der ønsker at samarbejde med virksomheder og 
organisationer, Megaprojektet giver mulighed for at samarbejde med studerende fra andre 
uddannelser om at løse konkrete udfordringer for eksterne partnere, forskningsbørsen er for 
studerende som ønsker at bidrage til Instituttets løbende forskning og gruppedannelsessemi-
narerne skal facilitere dannelsen af projektgrupper (på højst 6 studerende) omkring selvvalg-
te projektemner. Ud over projektarbejdet består semesteraktiviteten af en forelæsningsrække 
i videnskabsteori med tilknyttede øvelser. 
Forelæsningsrækken bygger videre på undervisningen i videnskabsteori på 2. semester.  Fo-
relæsningsrækken skal understøtte de videnskabsteoretiske og formidlingsmæssige refleksi-
oner, som forventes at indgå i bachelorprojektet. Forelæsningsrækken eksamineres sammen 
med bachelorprojektet som en mundtlig prøve pba. Projekt. Vi opfordrer endvidere fra ud-

https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28098
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28094
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28097
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28100
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28101
https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=28077
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dannelsens side til at projektgrupperne præsenterer deres fund på årets minikonference, der 
afholdes i maj måned. 
 
Der gennemføres ét valgfag efter eget valg, som afvikles og eksamineres uafhængigt af seme-
sterets øvrige aktiviteter. Valgfag bedømmes ved individuel skriftlig prøve af 24 timers varig-
hed. Prøverne bedømmes internt efter 7-trins-karakterskalaen.  
 
Semesterets omfang og den forventede arbejdsindsats 
Et fuldtidsstudium på sociologistudiet er normeret til 840 arbejdstimer per semester, hvilket 
indebærer, at arbejdsmængden er tilpasset en forventning om, at sociologi som fuldtidsarbej-
de i 10 måneder per år. 6. semesters omfang er illustreret nedenfor. Inkluderet er både un-
dervisning og de studerendes egne aktiviteter og forberedelser. Tidsforbruget er sat til 28 
timer per ECTS, hvilet giver en månedlig arbejdstid på ca. 160 timer fra semesterstart til ek-
samensafslutning (5 måneder). At studiet er et fuldtidsstudie indebærer, at det forventes, at 
de studerende arbejder cirka otte timer hver dag. Aktiviteterne er tidsmæssigt hovedsageligt 
placeret på hverdage mellem klokken 8.00 og klokken 18.30, og det forventes, at de studeren-
de arbejder med forberedelse til forelæsninger og med gruppearbejde, når der ikke er fastlag-
te aktiviteter i semesterplanen.  
 

Aktivitet Antal Varighed 
i timer 

Samlet 
timetal 

Undervisning (U)– 
Eget arbejde (E) 

Forelæsninger 12 2 24 U 
Øvelser i videnskabsteori 4 2 8 U 
Projektvejledning  4 2   8 U 
Gruppedannelse 2 2 4 U 
Projekteksamen 1 2   2 E 
Læsning, forberedelse til forelæsning 12 7     84 E 
Eksamensforberedelse, oplæg m.v.  1 110 110 E 
Projektarbejde (23 timer/ECTS) 20 23     460 E 
Valgfag (28 timer/ECTS) 5 28 140 Afhænger af valg-

fag 
Totalt antal timer på semesteret   840 U=54, E=646 
     
     

 
Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 
Koordinator 
Inger Glavind Bo 
Tlf.  9940 8107 
inger@socsci.aau.dk  
 
Koordinator 
Jakob Skjøtt-Larsen 
tlf. 9940 7297 
jsl@socsci.aau.dk 

mailto:inger@socsci.aau.dk
mailto:jsl@socsci.aau.dk
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Studiesekretær 
Lotte Roed Spangenberg 
BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk  
 
Studiesekretær 
Jannie Hoffmann Christensen 
BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk  
 
 

Modul Videregående videnskabsteori 
Module Advanced Theory of Science 

 
Modulet er placeret på 6. semester og har et omfang på 5 ECTS. 
Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende øvelser. 
Modulet eksamineres sammen med modul bachelorprojekt med en samlet 
eksamensbelastning på 25 ECTS 
Modulet gennemføres på dansk. 
 
Modulansvarlige: Koordinatorer Inger Glavind Bo og Jakob Skjøtt-Larsen 
 
Mål 
Målet med modulet er at give den studerende faglige og intellektuelle kompetencer med hen-
blik på at kunne reflektere kritisk over centrale videnskabsteoretiske problemstillinger inden 
for det sociologiske fagområde. På baggrund af modulet skal den studerende kunne demon-
strere evnen til at relatere konkrete metoder og metodologiske overvejelser til videnskabste-
oretiske positioner.  
 
Det er målet, at den studerende efter modul videregående videnskabsteori:  

 
Viden: 
- opnår videregående viden om de mest centrale videnskabsteoretiske traditioner 
- opnår viden om hvordan forskellige videnskabsteoretiske traditioner og positioner kan 
danne baggrund for projektdesign 
 
Færdigheder: 
- kan gengive og redegøre for hovedtraditionerne inden for klassisk og moderne viden-
skabsteori  
- kan relatere konkrete metoder og metodeovervejelser til videnskabsteoretiske positi-
oner  
 

mailto:BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk
mailto:BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk
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Kompetencer:  
- på selvstændigt grundlag kan analysere og vurdere konsekvenserne af videnskabsteo-
retiske positioner i forhold til konkrete metodeanvendelser og metodekombinationer 
 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Modulet er tilrettelagt med henblik på at de studerende skal tilegne sig indsigt i og overblik 
over klassiske videnskabsteoretiske traditioner såvel som nyere positioner med særligt hen-
blik på at opnå og demonstrere kritisk-refleksiv viden om metodologi og metodekombination. 
Modulet bygger videre på undervisningen i videnskabsteori på 2. semester. Forelæsnings-
rækken skal understøtte de videnskabsteoretiske refleksioner, som forventes at indgå i bache-
lorprojektet. Forelæsningsrækken eksamineres sammen med bachelorprojektet som en 
mundtlig prøve pba. projekt. 
  
Omfang og forventet arbejdsindsats 
Modulet er organiseret som en forelæsningsrække med 11 forelæsninger og 3 øvelser. 
Antallet af konfrontationstimer er således 28. Hertil forventes det, at studerende bruger 7 
timer på forberedelse pr. dobbeltlektion.  
 
Deltagerforudsætninger  
Modulet indgår som obligatorisk kursus på sociologiuddannelsens 6. semester. Der kræves 
ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på 
modulet. 
 
Modulaktiviteter 
Grundbog for kurset er: 
- Fuglsang, L, Olsen, PB & Rasborg, K (red) 2013, Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne: 
På tværs af fagkulturer og paradigmer. København. 
 
Introduktion til semestret samt forelæsning: Videnskabsteori i praksis 
v/ Jakob Skjøtt-Larsen 
 
Positivisme og metodediskussionen efter positivismen 
v/ Anders Petersen 
 
Fænomenologi 
v/ Inger Glavind Bo 
 
Hermeneutik 
v/ Inger Glavind Bo 
 
Strukturalisme og poststrukturalisme 
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v/ Morten Kyed                   
 
Socialkonstruktivismer 
 v/ Morten Kyed 
 
Realisme og kritisk realisme 
v/ Anders Petersen 
 
Metodekombinationer: Formål, betingelser og fremgangsmåder 
v/ Annette Quinto Romani 
 
Metodologiske perspektiver 
v/ v/ Katrine Buus 
+ Øvelser  
 
Sandhed, relativisme og objektivitet 
v/ Antje Gimmler 
+ Øvelser  
 
Videnskabsteori i projektsamarbejde: Om at formidle og forhandle sit metodologiske 
og videnskabsteoretiske standpunkt i mødet med andre perspektiver. 
V/Ninna Meier 
 
 
Formidling og skrivestil i det akademiske arbejde 
V/Ninna Meier 
+ Øvelser 
 
Eksamen, videregående videnskabsteori 
Forelæsningsrækken eksamineres sammen med bachelorprojektet som en mundtlig prøve 
pba. projekt. Pensum omfatter kursuslitteraturen til ”Videregående videnskabsteori”. Der 
gives en samlet karakter. 
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Modul Bachelorprojekt 
Module Bachelor Project  
 
Modulet er placeret på 6. semester og har et omfang på 20 ECTS. 
Modulet afvikles gennem udfærdigelse af bachelorrapporten 
Modulet gennemføres på dansk. 
Modulet eksamineres sammen med modul 17 med en samlet eksamensbelastning på 25 ECTS 
 
Modulansvarlige: Inger Glavind Bo og Jakob Skjøtt-Larsen 
 
Mål 
Målet med modulet er at give den studerende mulighed for at demonstrere, videreudvikle og 
anvende metodiske, teoretiske og analytiske færdigheder inden for det sociologiske fagområ-
de med særlig fokus på en selvvalgt, afgrænset sociologisk problemstilling.  
 
Det er målet, at den studerende efter modul 18:  

 
Viden:  
opnår indgående viden om en afgrænset sociologisk problemstilling 
opnår dybdegående viden om et eller flere områder eller temaer i det aktuelle, moderne 
samfund 
 
Færdigheder: 
kan redegøre for et tema eller en problemstilling efter eget valg og under anvendelse af 
relevante sociologiske teorier 
kan diskutere de benyttede teorier i forhold til problemstilling, operationalisering og 
videnskabsteori 
kan udvælge og redegøre for en empirisk operationalisering af problemstilling og for 
metoderne, også med henblik på de videnskabsteoretiske konsekvenser 
 
Kompetencer: 
på selvstændigt grundlag og i samarbejde kan planlægge og gennemføre en 
undersøgelse, der udvælger, belyser, diskuterer og analyserer en afgrænset sociologisk 
problemstilling i det aktuelle, moderne samfund med inddragelse af de for 
problemstillingen relevante teorier og metodiske tilgange 
på et selvstændigt grundlag kan reflektere kritisk over eget projekt i forhold til teori, 
metode, empiri og videnskabsteori samt evner at reflektere over den valgte arbejdsform 
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
Målet med bachelormodulet er, at give den studerende mulighed for at demonstrere, videre-
udvikle og anvende metodiske, teoretiske og analytiske færdigheder inden for det sociologi-
ske fagområde med særlig fokus på en selvvalgt, afgrænset sociologisk problemstilling. Bache-
lorprojektet skal demonstrere, at den studerende på kvalificeret vis kan formulere, analysere 
og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten 
i uddannelsen. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
Udover tid til vejledning og eksamen forventes den studerende at arbejde med projektarbejde 
i 23 timer pr. ECTS; i alt 460 timer.  Hertil kommer eksamensforberedelse (ca. 121 timer).  
 
Deltagerforudsætninger  
Modulet er obligatorisk på sociologiuddannelsens 6. semester. Der kræves ingen andre 
forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på 
modulet. 
  
Indhold i Bachelorprojekt 
Bachelorprojektet kan skrives individuelt eller i gruppe. Studieaktiviteten på semesteret 
omfatter udarbejdelse af en projektopgave (bachelorprojekt), der ikke er bundet til nogen 
temaramme. Projektet kan være en teoretisk og/eller empirisk belysning af en sociologisk 
problemstilling. Det forventes, at den studerende kan redegøre for, undersøge og analysere et 
sociologisk relevant og afgrænset tema efter eget valg.1 Den studerende skal i 
bachelorprojektet vise evnen til at udvælge passende teorier i forhold til det valgte tema og en 
empirisk operationalisering af problemstillingen. Den studerende skal kunne retfærdiggøre 
teori- og metodevalg med relevante videnskabsteoretiske overvejelser. Det forventes 
derudover, at den studerende kan forholde sig kritisk og refleksivt til egne teoriovervejelser 
og metodevalg. Endelig skal den studerende kunne reflektere over den valgte arbejdsform 
(sidstnævnte eks. som afsnit (1/3 side) i problemfelt omhandlende den problemorienterede 
arbejdsform). Hvis projektet ikke omfatter analyse af empirisk materiale med tilhørende 
metodeovervejelser eller selvstændig bearbejdning af kvalitative eller kvantitative data, skal 
projektet indeholde et afsnit, der redegør for metodemæssige overvejelser, hvis 
problemstillingen skulle belyses empirisk. Metodetillægget forventes at fylde max. 3500 ord 
(5-7 sider). Hvis projektarbejdet udarbejdes alene, skal der indgå et afsnit om faktiske og 
potentielle samarbejdsrelationer og deres betydning for projektforløbet og det endelige 
projekt (ca. 1/3 side som kan indgå i afsnit om arbejdsform). Bachelorprojektet skal 
endvidere indeholde et engelsk summary, der skal være på mindst 1 og højst 2 sider, og det 
indgår i helhedsvurderingen af projektet. Et engelsk summary indeholder almindeligvis en 

 
1 Det forudsættes, at der foretages en selvstændig og systematisk litteratursøgning inden for det 
valgte emnefelt. 
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gennemgang af projektets grundstruktur samt en komprimeret beskrivelse af de anvendte 
teorier, metoder og vigtigste analytiske fund og konklusioner. Formålet med et summary er 
således, at læsere kan opnå et hurtigt overblik over og kortfattet indblik i projektets 
opbygning samt dets vigtigste resultater og konklusioner. 
 
Projektvejledning 
Til hjælp for udformningen af Bachelorprojektet tilknyttes en vejleder til hver projektgruppe. 
Omfanget af vejledningen afhænger af gruppestørrelse, men vil typisk bestå af 4-5 
vejledningsgange af 1-2 timer. Der henvises til de generelle retningslinjer for samarbejde 
mellem studerende og vejledere ved Sociologiuddannelsen i Studiehåndbogen på sociologis 
hjemmeside: 
http://www.sociologi.aau.dk/bacheloruddannelse/Regler+og+retningslinjer+for+gruppearbe
jde+p%C3%A5+Sociologiuddannelsen/  
 
 
Projektvejledning: 
Individuelle studerende: 17 timer  
Grupper med 2 studerende: 27 timer  
Grupper med 3 - 4 studerende: 35 timer  
Grupper med 5 - 6 studerende: 38 timer 
 
Vejledere vil fortrinsvis være:  

Annette Q. Romani 
Betül Özkaya 
Bjarke Refslund 
Emilie Rasmussen 
Hans Peter Qvist 
Inger Bo  
Janne Seemann 
Lars Skov Henriksen 
Louise Anker Nexø Nielsen 
Michael Hviid Jacobsen 
Morten Kyed 
Stine Thidemann Faber 
Thit Gaarskjær Jørgensen 

 
Eksamen, modul bachelorprojekt 
Bachelorprojektet evalueres gennem en mundtlig eksamen ved semesterets afslutning. 
Eksamen foregår som gruppeeksamen. Det vil sige, at alle projekter, der er udarbejdet i 
grupper, vil blive eksamineret ved, at alle gruppemedlemmer er inde til eksamen samtidig, 
men med individuel karakterfastsættelse. Prøven tager udgangspunkt i projektrapporten og 

http://www.sociologi.aau.dk/bacheloruddannelse/Regler+og+retningslinjer+for+gruppearbejde+p%C3%A5+Sociologiuddannelsen/
http://www.sociologi.aau.dk/bacheloruddannelse/Regler+og+retningslinjer+for+gruppearbejde+p%C3%A5+Sociologiuddannelsen/
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en mundtlig fremlæggelse efterfulgt af fælles diskussion med inddragelse af hele 
bacheloruddannelsens pensum. Prøven bedømmes individuelt efter 7-trins karakterskalaen 
med ekstern censur.   
 
Vurderingskriterierne er som følger: 
Karakteren 12: Gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående 
læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af kursets målsætninger, med ingen 
eller få uvæsentlige mangler. 
Karakteren 02: Gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående 
læringsmål for kurset. 
 
 
Den afsatte eksamenstid afhænger af gruppens størrelse: 
 
1 studerende: 50 min. 
2 studerende 1 time og 10 min.  
3 studerende 1 time og 30 min.  
4 studerende 1 time og 50 min.  
5 studerende 2 timer og 10 min.  
6 studerende 2 timer og 30 min. 
 
For nærmere information og regler om gruppeeksamen se retningslinjer fra sociologistudiet 
på hjemmesiden:  http://www.sociologi.aau.dk/eksamen/projekteksamen/  
 
For at deltage i 2. prøveforsøg i samme eksamensperiode, skal man have afleveret blankt i 
Digital Eksamen, være ikke-bestået eller udeblevet pga. sygdom. Udebliver man ved 1. prøve-
forsøg, kan man således ikke gå op til 2. prøveforsøg (re-eksamen). Hvis man har afleveret for 
sent, udeblevet, afleveret blankt eller ikke bestået, betyder det, at man har brugt 1 ud af i alt 3 
prøveforsøg. 
 
Såfremt opgaven afleveres for sent, betragtes den som ikke-afleveret og man vil få en marke-
ring som udeblevet, og man kan i det tilfælde ikke gå til re-eksamen. Hvis sen aflevering skyl-
des særlige forhold (eks IT-problemer), bør man straks kontakte studiesekretariatetet: socio-
logisekretariatet@socsci.aau.dk, og eventuelt indsende begrundet dispensationsansøgning til 
studienævnet efterfølgende: bba@id.aau.dk 
 
Skyldes fravær sygdom, skal man indsende en lægeerklæring til studiesekretæren. Man bliver 
derved registreret som syg, og har ikke brugt et prøveforsøg 
 
Projektgruppeeksamener på 6. semester vil blive afholdt i uge 24 og 25 i 2022, d. 13.-24. juni. 
Eksamensplan vil blive lagt på Moodle i starten af juni 2022.  
 
 

http://www.sociologi.aau.dk/eksamen/projekteksamen/
mailto:bba@id.aau.dk
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Re-eksamen 
Tidspunkter for re-eksamen oplyses senere.  
 
Projektomfang og -aflevering  
Fristen for aflevering af bachelorprojektet er torsdag den 2. juni inden kl. 10.00. Projektet 
afleveres i Digital Eksamen. Afleveres der senere end det angivne tidspunkt, betragtes det som 
’ikke-afleveret’. 

I DE vælger I, om projektet skal være fortroligt eller ikke fortroligt. HUSK at tage stilling da 
det ikke kan ændres! 

Forsiden til projektet skal indeholde: 
- Gruppenummer og navn(e) 
- Semester og årstal 
- Vejlederens navn 
- Projekttitel 
- Antal anslag 
 
Omfanget for projektrapporter er som følgende: 
1 stud.: max. 120.000 anslag 
2 stud.: max. 150.000 anslag 
3 stud.: max. 180.000 anslag 
4 stud.: max. 210.000 anslag 
5 eller 6 stud.: max. 220.000 anslag 
 
En normalside svarer til 2400 anslag (et bogstav, et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag).  
Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår resumé, titelblad, indholds-
fortegnelse, litteraturliste og bilag ikke i beregningen. Alt andet indgår i beregningen, herun-
der også referencer til litteraturliste, noter, tabeller mv. Alt bilagsmateriale skal uploades på 
Digital Eksamen sammen med projektet.  
 
Ved overskridelse af alle opgavers max-grænse (omfang) vil opgaven/projektet blive afvist, og 
der vil være brugt et eksamensforsøg. 
 
 
Retningslinjer for henvisninger og litteraturliste  

Du bestemmer selv hvilket referencesystem du vil benytte til henvisninger og referenceliste i 
de skriftlige opgaver på Sociologiuddannelsen, så længe det samme system anvendes konse-
kvent gennem en opgave. Vi anbefaler brugen af den amerikanske psykologforenings referen-
cesystem APA, fordi det er velbeskrevet, og fordi det ofte anvendes inden for samfundsviden-
skaberne. Du kan finde en kort guide til brugen af APA på Irwin Valley College Librarys hjem-
meside: https://www.ivc.edu/files/library/docs/IVCLIB-APA-Citation-Guide-111814.pdf Du 
kan også finde en udførlig og opdateret gennemgang på APAs egen hjemmeside: 
https://apastyle.apa.org/ 
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Semesterets andre aktiviteter 

 
Semesterintroduktion 
Introduktion til semestret indeholder en faglig intro, som varetages af semesterets 
koordinatorer, og finder sted onsdag den 2. februar kl. 12.30-14.15 i Frederik Bajersvej 07H, 
AUD 1.002.  
 
Plenum vedr. projekt og gruppedannelse 
Plenum I gruppedannelse: Fredag den 4. februar kl. 12.30-14.15 i Fibigerstræde 15 B-C, AUD C 
Plenum II gruppedannelse: onsdag den 9. feb. kl. 08.15-10.00 i Fibigerstræde 15 B-C, AUD C 
 
Gruppedannelse 
Gruppedannelse og valg af problemstilling skal være afsluttet senest fredag den 11. februar kl. 
12.00, således at vejleder kan tildeles senest fredag den 25. februar.  
Til gruppedannelsen skal der udfyldes et skema, som afleveres til sekretariatet via BA-
sociologisekretariatet@socsci.aau.dk Skemaet til gruppedannelsen findes på Moodle. Når 
vejledertildeling er på plads, får I besked via Moodle.  
 
Bibliotekskursus 
Der afholdes litteratursøgningskursus for 6. semester på AUB. Der kommer nærmere 
information via Moodle. 
 
Fælles projektbørs  
Der afholdes projektbørs til inspiration og samarbejde ift. projektskrivning, Projektbørsen i 
Aalborg afholdes Online. Der kommer yderligere information via Moodle. Aflyst i år 
 
Informationsmøde vedr. Kandidatuddannelsen 
Der afholdes informationsmøde vedr. Kandidatuddannelse i Sociologi v/Studienævnsformand 
Jakob Skjøtt-Larsen og studievejlederne på Sociologi, mandag d. 14. februar, kl. 12.30-16.15 i 
auditorium B.  

Når beslutningen er taget skal I meddele jeres valg 2 steder: 

1) På Sociologiuddannelsen ved at udfylde formularen på hjemmesiden  

2) I ISTADS selvbetjening ved undervisningstilmelding/eksamenstilmelding 

Vær opmærksom på at dette er 2 forskellige steder på Universitetet, og begge steder skal ud-
fyldes.  
 

mailto:BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk
mailto:BA-sociologisekretariatet@socsci.aau.dk
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Karrieredag på Sociologi  
Der afholdes Karrieredag på Sociologi, 7. marts kl. 10.15-14.00 i aud. B. Arrangementet 
afholdes i samarbejde med SoFiA, Studievejlederen og Sociologiuddannelsen. Informationer 
udsendes senere.  
 
Sociologisk Minikonference, 5. maj 
Hvert år afholder Sociologiuddannelsen i løbet af forårssemesteret en konference 
for studerende og undervisere. Under det årlige tema inviteres oplægsholdere, der 
repræsenterer forskellige interessante perspektiver indenfor temarammen. I 
forlængelse af oplæggene drøftes disse perspektiver under en paneldebat, hvor det 
er muligt at stille spørgsmål til oplægsholderne. Konferencen danner også ramme 
for en række studenteroplæg, hvor studerende fra 6. semester opfordres til at præsentere 
resultaterne fra deres projekter for medstuderende og undervisere. Projektemnerne ligger 
både indenfor og uden for temarammen og giver dermed et bredt indblik i de mange 
spændende emner, der arbejdes med på tværs af semestrene, samt i de afsluttende 
bachelorprojekter og specialer. Konferencen afsluttes med en stor fest for alle deltagere. 

 
Praktiske informationer og nyttig viden 
 
Tilmelding til undervisning/eksamen  
Forud for hvert semester skal du tilmelde dig undervisning og prøver i STADS, se evt. mere 
her: http://www.stads.aau.dk/studerende/services/service/undervisning--og-
eksamenstilmelding.cid139873    
Når du er tilmeldt undervisning, tilmeldes du automatisk til 1. prøveforsøg uden mulighed for 
afmelding af 1. prøveforsøg. Tilmelding til undervisning og 1. prøveforsøg kan dog frameldes, 
hvis framelding sker inden udløb af eftertilmeldingsperioden. 
Du skal selv foretage tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg.  
Der er indført et krav om deltagelse i 1. prøveforsøg for at få adgang til 2. prøveforsøg som 
reeksamen i samme eksamensperiode.  
Udebliver man ved 1. prøveforsøg, kan man alene tilmelde sig en efterfølgende ordinær 
eksamen som 2. prøveforsøg. Derudover er det også dit eget ansvar at finde ud af, hvornår en 
eventuel omprøve finder sted (information vil være tilgængelig på Moodle). 

Tilmeldingsperioder 
Undervisningstilmelding er ens for alle studerende: 
til Efterårssemesteret 
- Tilmeldingsperiode: 15. maj - 1. juni 
- Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. 

september - 1. oktober 
 

http://www.stads.aau.dk/studerende/services/service/undervisning--og-eksamenstilmelding.cid139873
http://www.stads.aau.dk/studerende/services/service/undervisning--og-eksamenstilmelding.cid139873


 

15 
 

til Forårssemesteret 
- Tilmeldingsperiode: 15. november - 1. december 
- Eftertilmelding - for nyoptagne kandidatstuderende, gæstestuderende mv.: 15. februar - 

1. marts 
 
Dispensationsansøgninger om særlige eksamensvilkår 
Ved behov for at søge om særlige eksamensvilkår skal der indsendes en 
dispensationsansøgning til Team Legalitet. Ansøgningen sendes som mail til 
sociologisekretariatet@socsci.aau.dk    
Dispensationen gælder kun for den pågældende ordinære eksamen samt en eventuel 
reeksamen. Af dispensationsansøgningen skal fremgå, hvilken/hvilke eksamener der søges 
dispensation for i det pågældende semester.  
Grupperum 
Grupperum til projektarbejdet bookes via elektronisk bookingsystem. Adgang hertil fås ved 
aflevering af ansøgningsskema til studiesekretæren. Ansøgningsskema findes på Moodle i 
rummet for Studiesekretariatet - Bachelor. Hver gruppe har én fælles bookingadgang.  
Vejledning til booking af gruppearbejdspladser findes på Moodle, ligeledes i rummet for 
Studiesekretariatet - Bachelor.  Se også hjemmesiden: http://www.sociologi.aau.dk/praktisk-
information/  
Grupperum kan KUN bookes via det elektroniske bookingsystem. Booking foregår ved at gå 
ind på http://book.webbook.dk/auc/studbook - Hver gruppe kan booke op til 10 enheder af 
gangen.  
 
Litteratur  
Grundbog for kurset er: - Fuglsang, L, Olsen, PB & Rasborg, K (red) 2013, Videnskabsteori i 
Samfundsvidenskaberne: På tværs af fagkulturer og paradigmer. 3 udg, København. 
- (kan købes i Centerboghandlen). 
 
Bogen kan købes ved universitetets boghandel FACTUM BOOKS, Fibigerstræde 16, 9220 
Aalborg Ø fra cirka en uge inden semesterstart. 
 
Moodle - Studiets intranet 
Moodle er systemet, hvor blandt andet informationer og opgaver i relation til kurserne og de 
enkelte semestre, samt informationerne fra sekretærerne og underviserne m.m. er 
tilgængelige. For hvert kursus findes beskrivelsen af kursusgangenes mål, indhold og pensum. 
 
Moodle findes via følgende link: https://www.moodle.aau.dk/ eller via studiets hjemmeside. 
For at bruge Moodle skal man logge ind. Dette foregår med samf-brugernavn og tilhørende 
kode. Er der problemer med at logge ind, kontakt support@its.aau.dk.   
 
Kalenderfunktion i Moodle 

mailto:sociologisekretariatet@socsci.aau.dk
http://www.sociologi.aau.dk/praktisk-information/
http://www.sociologi.aau.dk/praktisk-information/
http://book.webbook.dk/auc/studbook
https://www.moodle.aau.dk/
mailto:support@its.aau.dk
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Der er en kalenderfunktion i Moodle. Her er det muligt at se en samlet plan med datoer, 
tidspunkter, undervisere og lokaler for de kurser, man er tilmeldt. Kalenderen findes i øverste 
bjælke ved ’Mit hjem’ og øverst på siden for hvert kursus. Kalenderen bliver løbende 
opdateret med eventuelle ændringer i semesterets aktiviteter. 
 

IT-support 
IT-support kan kontaktes på telefonnummer 99 40 20 20, via mail (support@its.aau.dk) eller 
ved personlig henvendelse ved ITs service desks (adresser kan findes her: 
http://www.its.aau.dk/support/)  
 
 
 
Semesterevalueringer  
Som en del af sociologiuddannelsens kvalitetssikring gennemføres der løbende evalueringer 
af alle kursusudbuddene på uddannelsen. Det sker ved hjælp af skriftlige evalueringsskemaer, 
som udsendes elektronisk til studerende.  
 
Det er vigtigt, at skemaerne besvares, da uddannelsen bruger disse evalueringer til at sikre og 
løbende forbedre kvaliteten af kursusudbuddet og dermed af uddannelsen som helhed. I den 
forbindelse er studerendes erfaringer og vurderinger et væsentligt redskab.  
 

http://www.its.aau.dk/support/

	6. semester
	Semesterets temaramme
	Semesterets organisering og forløb
	Semesterets omfang og den forventede arbejdsindsats
	Semesterkoordinator og sekretariatsdækning
	Mål
	Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
	Omfang og forventet arbejdsindsats
	Deltagerforudsætninger
	Modulaktiviteter
	Eksamen, videregående videnskabsteori

	Modul Bachelorprojekt
	Mål
	Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
	Omfang og forventet arbejdsindsats
	Deltagerforudsætninger
	Indhold i Bachelorprojekt
	Projektvejledning
	Eksamen, modul bachelorprojekt
	Projektomfang og -aflevering
	Plenum vedr. projekt og gruppedannelse
	Gruppedannelse
	Informationsmøde vedr. Kandidatuddannelsen
	Karrieredag på Sociologi

	Praktiske informationer og nyttig viden
	Tilmelding til undervisning/eksamen
	Tilmeldingsperioder

	Grupperum
	Litteratur
	Moodle - Studiets intranet
	Kalenderfunktion i Moodle
	IT-support
	Semesterevalueringer


