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Udkast 

 

Referat af møde i studienævn for sociolog 

Onsdag den 12. januar 2022 

Teams 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Birthe Black  Andersen 
Telefon: 9940 8136 
Email: bba@id.aau.dk 
 
Dato: 12-01-2022 
Sagsnr.: 2020-017-01322 

  

 

 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg,      
Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Jonas Vestergaard Stadelhofer,    
Vera Kwederis, Mikkel Pedersen**, Rosa Sulaiman**, Emma Hviid Kristensen* & Karoline Hecht Krej-
bjerg*       ** suppleanter                 *studievejleder er med observatør status    

Afbud:  

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: - 

SSH- uddannelserne i København lukkes for optagelse fra år 2023. Beskeden er netop givet fra Rektor. 

Eksamen og undervisning forsætter online måneden ud og der er ikke mere meldt ud pt.  
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA har ingen meddelelser 

Studievejledningen har ingen meddelelser   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Godkendelse af semesterbeskrivelser F22 

Bilag 1: alle semesterbeskrivelser vedr. F22  

2. semester: Beskrivelse af videoaflevering s. 8: Formålet med videoafleveringer skal fremgå af semesterbe-
skrivelsen.  

4. semester: Koordinatorerne har ønske om en ny eksamensform som er blevet tilføjet. 24-timers prøven 
ønskes erstattet af 8-timers eksamen med indlagt multiple choice test. Studienævnet bakker om den ny eksa-
mensform som en prøve. Jakob søger om tilladelse hos Uddannelsesjura 

6.semester: Videnskabsteori nyt forelæsningspunkt som afholdes af Ninna M. men ingen bemærkninger. 
Valgfag Surveymetodik: ok 
Valgfag Demografi: ok 
Valgfag Miljø- og klima sociologi: ok 
Valgfag Evalueringsteori: ok 
Valgfag Socialpsykologi: ok 
Valgfag 6. eller 8 sem: 

Nyere digitale metoder i samfundsvidenskab I: ok  
Samtidsdiagnoser & afvigelser: Der er 22 forelæsninger hvilket er mere end de 15 anbefalede. koordina-
torer retter til over 2 år 
Rummets sociologi: ok  
Moderne arbejdsliv og HRM: ok  
Køn, Migration & protester: ok 
Videregående kvalitativ metode: ok  
videregående kvantitativ metode: ok 

10. semester: ok 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

-Jakob tilføjer ændringer til semesterbeskrivelserne inden publicering. 

6. Klimaspecialisering på sociologiuddannelsen? 

Bilag 1: Opfordringer til oprettelse af klimaspecialiseringer  

Et meget velformuleret bilag og med mange interessante indslag. Ideen er meget god, men der er med nuvæ-
rende optag ikke studerende eller forskningsmiljø til en selvstændig klimaspecialisering. Forslaget bliver meget 
vel modtaget. Der sigtes i førte omgang mod at lade det inspirere de eksisterende specialiseringer med en-
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keltforelæsninger. Det besluttes samtidig at undersøge muligheden for at starte undervisningstilbud op sam-
men med andre uddannelser – gerne STEM. Arbejdsgruppen består af: Anders, Hanne-Louise, Rasmus, Ja-
kob og Melissa. 

3 plans køreplan: 

• Nu input  

• STEM samarbejde  

• Alternativ at starte vores egen specialisering op.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Der laves en 3-plans køreplan som skal inddrage klimasociologi.  

7. Reformarbejde på BA: sådan ser vores og andres bacheloruddannelse ud (oplæg). 

Bilag 1: - 

Jakob fremviste Powerpoints. 
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Der bør fokuseres på  

PBL som projektledelse.  

Data Management.   

Teoretisering og dybdelæsning.  

Teknologi og digitalisering: teoretiske bidrag 

Klima og grøn omstilling? 

På 6. semester kunne man indtænke mixed methods mere.  

Gennemsyn af teori såvel som metode på tværs af semestre (sammenhæng og overlap) 

 Konkrete henvisninger til Linkedin kurser o.l. i efterspurgte kompetencer i Excel mv. 

 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob arbejder videre med indkomne forslag på baggrund af overstående. 

8. Eventuelt 

Bilag 1: - 
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Forslag til næste minikonferences tema/perspektiv ”håb”. Arbejdsgruppe: Hanne-Louise, Jakob, Dianna, Me-
lissa og Anders (Anders dog lidt på sidelinien). Forslag til oplægsholder, Miki Gerish, Ester Kjeldahl og Rasmus 
Willing. Der afsættes 5000 kr. pr. oplægsholder excl. Transport.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Alle opfordres til gode indslag/oplægsholder vedr. minikonference ”håb”  
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