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Udkast 

 

Referat af Ekstraordinært møde i studienævn for sociolog 

Onsdag den 29. november 2021 

Fibigerstræde 13 lok. 106 & teams 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Birthe Black  Andersen 
Telefon: 9940 8136 
Email: bba@sociologi.aau.dk 
 
Dato: 29-11-2021 
Sagsnr.: 2020-017-01322 

  

 

 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Hanne Louise Jensen, Dianna Nyborg Leervad 
Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Vera Kwederis, Mikkel Pedersen**, Emma Hviid Kristensen* & 
Karoline Hecht Krejbjerg*       ** suppleanter                 *studievejleder er med observatør status
    

Afbud: Rasmus Juul Møberg, Jonas Vestergaard Stadelhofer 

Øvrige deltagere: - 

Referat 

1. Moduler med fælles prøve må ikke længere anvendes 

Bilag 1: 291121 Bilag til ekstraordinær studienævnsmøde -Ændringer i studieordning_ eksamen 

På baggrund af Uddannelsesjuras tilbagemelding om, at studieordningerne ikke længere må indeholde eksa-
miner med fælles karakter til forskellige moduler, er følgende vedtaget:  

1. semester: Projektmodulet og modulet ”PBL, design og metode” lægges sammen til ét modul med fælles 
læringsmål. De skriftlige eksaminer på 1 semester skal skilles ad, så der stilles særskilte eksamensspørgsmål 
og gives særskilte karakterer. Karakteren ændres til bestået/ikke bestået for begge eksaminer. Der skal gives 
generel feedback på eksaminerne (hvor har de største problemer været).  

 

5. semester: modulet ”Kvantitativ metode og statistik” samt ”Strukturel forandring og social differentiering” ek-
samineres forsat gennem fælles projekt – men med tildeling af særskilt karakter. Den mundtlige eksamen bør 
deles mellem en primært metodeorienteret og en primært teoriorienteret del, således at grundlaget for en 
differentieret karakter kan sikres. 

 

6. sem: Bachelorprojekt og modulet ”videregående videnskabsteori” eksamineres fortsat begge ved den 
mundtlige projekteksamen, men med tildeling særskilt karakter. Videregående videnskabsteori tildeles karak-
teren bestået/ikke-bestået, hvor bachelorprojektet gives karakter efter 7-trinskala. Denne løsning er valgt ud 
fra ønsket om, at videnskabsteori fortsat skal bedømmes med udgangspunkt i en videnskabelig praksis, at de 
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to moduler vægter meget forskelligt (ECTS) samt at et bachelorprojekt højst må have et omfang af 20 ECTS 
point.  

 

Ændringerne træder i kraft fra E22 og er dermed gældende for dem som bliver 1. års studerende E22. 

 

Videnskabsteori bør kunne identificeres både som særskilt afsnit og som indlejret i de valg der gøres gennem-
projektet.  
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob følger op på, hvordan det skal gøres rent praktisk, hvis man dumper i videnskabsteoridelen, men består 
i BA-projekt.  
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