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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) 

Opfølgning: Nvivo det giver udfordringer med at skrive sammen og ift. hvilken pc man har. Derfor bør koordi-
natorerne gøre de studerende opmærksom derpå. 

3. Meddelelser 

Bilag 1: - 

Der kommer en ny form for evalueringer fra dette semester af. Det faglige indhold er kvalitativ, hvis der er 
noget der er svært at italesætte, så kan man sende en mail til Jakob. 
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Introdag 

Minikonference 8/10 forløb planmæssigt, men man skal tidligere i gang. Der bør laves en To-do huskeseddel. 
  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Minikonference der skal laves en to-do huskeseddel 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Studievejledningen:  

- Studiepraktik forløb fint og der kom ønske om lidt projekt eller øvelser indover. Pæn evaluering. Creat 
delen forløb også godt. Ca. 1/3 del ønsker at tage studiet efterfølgende. Den sociale oplægsdel skal man 
se om man kan forbedre lidt. Måske man skal se om man kan lave frokost hver dag. 

- Mentorordning der er 8 mentorer og tilsvarende lige så mange mentee. Der er pt. midler til den sociale 
del. 

- KA-studietur, Der er gennemført både survey og kvalitativ evaluering i forbindelse med studieturen. Der 
var ca. 40 afsted og 20 svaret. De var glade for de lave omkostninger. Det har styrket det sociale fællesskab 
og en del fik meget ud af hvor de skulle søge hen efter endt uddannelse. Besøget hos Dansk Magisterfor-
eningen var meget godt og oplægsholderne var gode til at få dem til at tænke over div. problematikker. 
85% var meget glade for arrangementet. Studievejledningen vil efterfølgende tage en snak med Dansk 
Magisterforeningen om hvad de bør arbejde mere på fremadrettet. Til næste år kunne det være oplagt, at 
besøge en frivillig-organisation. 

Karriere-VIP som Rasmus Juul Møberg er en del af, der arbejder de bl.a. på at jobportal skal bruges til at 
fortælle om hvad sociologerne kan bruges til.  

AAU-karriere gør meget for at fortælle hvad Linkedin kan bruges til. Mange af de studerende kender ikke til 
dette. Der informeres blandt andet om, hvad Publisher-delen kan bruges til. 

SoFiA: Marie-Louise Mille Vinther er den nye formand/forkvinde. Polish deltog i generalforsamlingen. 

Der er mange opstillet til div. valg men der er fredsvalg. Dvs., alle opstillede er valgt ind. 

På 3. semester skal der afholdes et møde vedr. festudvalg med RUS-koordinatorerne nu og der afholdes en 
afsluttende fest efter projektaflevering. Det har været vanskeligt at skabe opbakning til tidligere arrangementer.   

På 1. semester har RUS-koordinatorerne til opgave at få lavet et fest-/arrangement udvalg.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Årets underviser 

Bilag 1: -  

Rolf Lyneborg Lund er valgt igen fra sociologi, det er 6. år i træk.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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6. Social Data Scient l som kvantfag? 

Bilag 1: - 

Det vurderes at Social Data Science I, ikke tælles som et videregående kvantitativt fag. Faget giver overve-
jende en introduktion til software, dataindsamling og datafremstilling.  

Polsamf. skal afholde faget l, mens ll skal afholdes af sociologi (del ll skal først afvikles om foråret). 

Social Data Science II vurderes at tælle som et videregående kvantitativt fag.   

De studerende kunne godt tænke sig et 5 ECTS fag, der omhandler datahåndtering på bacheloruddannelsen. 
Dette skal indgå som overvejelse i det kommende arbejde med bacheloruddannelsen  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Der skal koordineres for dage og tidspunkter for afholdelse af de to metodespecialiseringer. soc og polsamf. 
Jakob undersøger 

7. Gennemgang af det faglige udbud på BA (nedsæt udvalg til gennemgang af teori- & metodeudbud 
på BA-uddannelsen – fornyelse, overlap mv.) 

Bilag 1: - 

Hvor er der f.eks. overlap på semestrene. På 5. semester vedr. ”klasser” er der til dels repetition fra tidligere 
semester. Der kom ønske om flere gæsteforelæser ind på teoridelen. 

På 4. semester kunne nogle af valgfagene måske laves mere intensiv og hurtigere afsluttes med eksamen. 
Men denne måde vil kræve en større omlægning. Forslag om at teori på 4. semester kunne laves om til port-
folioeksamen.  

Der lægges op til at der på kommende møder laves en gennemgang af hvad der gøres på andre sociologiud-
dannelser, hvad vi selv gør, og hvad vi på denne baggrund ønsker at ændre. Arbejdet afsluttes ved studie-
nævnsmødet i august.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob kommer med et forslag til næste gang på hvad de har på andre Universiteter 

8. Eksaminationstid på praktikforløb (fra 35 til 25 min.?) 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Der har lige været afholdt møde med praktikkoordinatorerne, og derfor forslag om at formindske eksaminati-
onstiden. Projektrapportens længde er der ikke norm for. Studienævnet vedtager eksaminationstid på 25 min. 
  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob giver besked om afgørelsen til 25 min. Eksaminationstid på praktikforløb 

9. Evaluering af studiestart 2021 

Bilag 1& 2: Opsummering af evaluering af studiestart 2021.  Evaluering studiestart 2021 BA i sociologi 

Der er meget stor tilfredshed fra de studerende på sociologi (uanset, køn, bopæl etc.) Det med arrangementer 
uden alkohol er at foretrække hos nogle. Det er svært at afsætte tid når der samtidig afholdes mange centrale 
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arrangementer. Sportsdagen var planlagt uden alkohol, men der bør være flere og mere gennemtænkte ar-
rangementer som kan tiltrække alle studerende. Der bør sættes mere fokus på at afholde 2-3 arrangementer, 
hvor alkohol ikke skal involveres. 

Der har inden for den første månedstid været afholdt 8 sociale arrangementer. 

Tutorerne synes også, at der bør være flere arrangementer uden alkohol. 

Tutorkoordinatorene skal fremadrettet indsende et uddybet program til studienævnsformanden, som skal god-
kende det, med særligt henblik på at sikre velfungerende arrangementer uden alkohol 

Budgettet til RUS-turen bør måske ses nærmere på igen. 

Der bør laves et ”katalog” som indeholder emner til arrangementer uden alkohol.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Detaljeret arrangementsprogram skal fremover sendes til godkendelse hos studienævnsformand 

10. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Der er ingen punkter.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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