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Birthe Black  Andersen 
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Dato: 08-12-2021 
Sagsnr.: 2020-017-01322 

  

 

 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Hanne Louise Jensen, Hans-Peter Y. Qvist,        
Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Mikkel Pedersen**, Emma Hviid Kristensen* & Karoline Hecht Krej-
bjerg*       ** suppleanter                 *studievejleder er med observatør status    

Afbud: Jonas Vestergaard Stadelhofer, Rasmus Juul Møberg, Melissa Rolle Bech Madsen & Vera 
Kwederis 

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: - 

Valgt til studienævnet fra 1. feb. 2021:  
Mikkel Pedersen, 6. semester forår 2021    
Dianna Nyborg Leervad Korshøj, 10. semester forår 2022   
Melissa Rolle Bech Madsen, 6. sem. forår 2022  
Nanna Heiselberg Schierff, 6. sem. forår 2022  
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Suppleant – studerende: 
Cecilia Have Håkansson. 2. sem. forår 2022  
Vera Kwederis, 6. semester forår 2022  

Reeksamen som tager udgangspunkt i projekteksamen, der afventes svar fra Uddannelsesjura. 

Nogle studerende vil gerne have 2 valgfag inden for 2 specialiseringsspor, hvis der søges så gives der accept. 

Principper for hvilke uddannelser der udbyder valgfag og specialiseringer blev vendt.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Reformarbejde på BA skal med som punkt til næste gang 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA: Handlingspunkter til faste indlæg: Rolf og monopolet, samt minikonference & bingo-arrangement.  

Studievejledningen: Der er afholdt kandidatdag online. Stor interesse med 37 logget på. De studerende der 
kom udefra, var lidt skræmte over de kvantitative fag, hvilket opfattes som positivt, da formålet netop er at 
tydeliggøre de kvantitative krav for potentielle ansøgere. Kontortiden på studievejledningen gøres online/te-
amsrum i januar pga. der har været virkelig få studerende, der møder op fysisk.  

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

5. Kvalitetsrapport for BA- og KA-sociologi (bilag fremsendes) 
 
Bilag 1: vedr. kvalitetsrapport (datapakke ordinær, Kvalitetsrapport fro BA- & kandidatudd. samt handlingsplan 

Datapakken:  

- Den absolut største udfordring uddannelsen står over for er ledigheden blandt dimittender. En del af 
den aktuelle situation skyldes Corona, men det er en problematik som uddannelsen har haft og arbej-
det med gennem længere tid. Særligt på kandidatuddannelsen er der arbejdet systematisk på at 
fremme praktikken (næsten alle er nu i praktik) øge projektsamarbejderne og øge de studerendes 
karriereorientering gennem hele deres uddannelsesforløb. Samtidig er der dimensioneret på uddan-
nelsen i et omfang, hvor vi forventes at nå ned på 35 studerende pr. årgang. Vi forventer at disse tiltag 
har haft en positiv betydning, men der vil gå flere år inden det kan aflæses i statistikken. Det diskuteres 
om vi kan søge inspiration til større orientering mod økonomisk og virksomhedssociologi, inddrage 
undervisernes netværk yderligere til praktiksteder og afsætning af kandidater samt yderligere at øge 
fokus på den private sektor, herunder særligt de mellemstore virksomheder. Modellen med at øge 
fokus på fondssøgning som del af praktikophold diskuteres som strategi. Projektsamarbejde med virk-
somheder er godt for at skabe gode relationer. I Nordjylland er der generelt set ikke så mange rele-
vante studiejobs, men de studerende bør undersøge aktivt, hvordan man kan søge midler til deres 
egne fremtidige stillinger. Endeligt besluttes det, at videopich i praktikken kan fokusere på både ar-
bejdspladspræsentation og sociologiske kompetencer samt at der skal arbejdes på at inddrage dimit-
tender på begge uddannelser via karrirevip/employability Team. På indholdssiden udbydes Social 
Data Science som nyt metodetilbud. På bacheloruddannelsen arbejdes der først og fremmest på at 
koble bachelorprojekterne til samarbejde med omgivelserne og til forskningssamarbejder. Herudover 
ses det også som et positivt bidrag til employability, at uddannelsen skifter til datapakken R (som er 
open source, således at de studerende kan tage den med sig til arbejdspladser, der ikke har relevant 
software). 
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- Frafaldsstatistikken er også ekstraordinær høj i det forgangne år. Der er tidligere gjort en del tiltag til 
at øge de sociale og faglige arrangementer, og der har også være tendens til faldende frafald de 
senere år (med undtagelse af det sidste år). Nyeste tiltag er mentorordningen. Herudover har der 
været gjort tiltag til at genstarte det sociale miljø på særligt 3. semester (ny rusperiode). Der skal fortsat 
fokuseres på fremmøde i undervisningen samt digitalisering som supplement til fremmøde. Læsegrup-
per på 2. og 4. semester er gode tiltag og bør også fremadrettet være en mulighed på 1. semester. 
Sociologibar/cafe f.eks. den første fredag i hver måned kunne være en mulighed for at fremme tilknyt-
ning og identitet desuden vil SoFiA gerne hjælpe dertil. Klyngevejledning kan måske også udvides til 
at inddrage flere semestre (det kan være en del af den normale vejledning og ikke koste mere for 
studiet) det er overvejende positivt modtaget af de studerende. Dem der skriver alene bør hjælpes til 
at danne læseklynger.   

- Undervisning og konfrontationstid der er forbedret – og er meget tæt på det forventede mål. 

- Gennemførelse på uddannelsen er også god.  

Kvalitetsrapport: 

- Evaluering af studiestart (1. sem BA og 1. sem. KA) s 7 der er vi gode på 1. sem. BA, men på KA skal 
vi udvikle et lidt bredere fokus på studiestart hos de studerende. S. 8 der skal sættes ind vedr. studietur 
(drøftet på tidl. Studienævnsmøde). 

Handleplan: 

- Den er meget konkret og at det er i samarbejde med studenterforeningen, er særdeles godt. 

- Kollegial rekruttering af praktiksteder skal der gøres mere for at forbedre 

- Inddragelse af dimittender til at opnå viden og info til studerende om arbejdsmarkedet samt netværk 
til praktik og job. Overgang til R som kvantitativ databehandlingspakke samt dbud af Social Data Sci-
ence. 

 

Specifikt så mangler der noget vedr. studiestart.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Employabilityteamet skal have information om ideer til tiltag (Rasmus) 
Studievejledningen sender deres survey evaluering vedr. studieturen til Jakob 
 

6. Budget 2022 

Bilag 1: Evalueringer 

Budget 2022 Tager udgangspunkt i 2020 og der er bestilt et mere detaljeret budget, som ikke er kommet pt. 
men der skal ca. spares 100.000 på studiet. Eksterne censorer skal ikke rejse fremadrettet er instituttets hold-
ning. Det vurderes at dette ikke vil være ønskværdigt, og at der i stedet skal findes andre former for besparelser 
Begrundelsen er først og fremmest retsgrundlaget. Det besluttes at gæsteforelæsere fremadrettet skal under-
vise online (hvis det kan spare transport).  

Studiestart er der sparet på, hvilket er kritisk især fordi der generelt er AAU´s holdning, at der skal være så 
optimal introstart som muligt.  

På sigt kan der ses på eksamensstrukturen i forhold til at spare rejseomkostninger.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studienævnet vil gå i dialog med instituttet om mulige fremtidige besparelser 
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7. Eksamen på kandidatstudieordningens moduler 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Der forventes ikke at skulle ske ændringer, da hvert modul har sin egen eksamen.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

9. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Der er nogle ting der ikke er helt tydelig, når de studerende skal tilmelde sig i STADS, når de skal vælge 
specialiseringer.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob spørger studiesekretæren hvordan problemet kan løses ift. STADS. 
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