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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat

Bilag 1: Bilag fra sidste møde 

Kan Melissa ager som suppleant for Dianna 

Punkt 5 Nanna snakker med SoFiA ang. formidling 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Meddelelser

Bilag 1: - 

Årligt kvalitetsrapporteringsmøde har været afholdt i februar. Der er generelt anerkendelse af, at der er tale 
om velfungerende og velevaluerede uddannelser. Dog finder studiejura KA-studiet for kompleks, og det er 
aftalt at KA skal til gennemsyn med henblik på forenkling og med henblik på at øge employability. Derfor skal 
skal studienævnet se nærmere på KA-studieordningen inden for de næste 2 år.  



På baggrund af evalueringen fra praktikstederne kan det konkluderes, at der er stor tilfredshed med vores 
studerende og at 18 ud af 19 ville ansætte en kandidat med en lignende profil.  

Studievejledningen får en del opslag fra arbejdssteder, der søger praktikanter.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA afholder generalforsamling 10/3 kl. 16.30-19.00 fib. 13. lok. 51  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

5. Evalueringer E21 

Bilag 1: -  

Den der mangler markeret 
- 1. semester: nogle studerende vil gerne have optaget undervisningen, men det er underviserne ikke 

interesseret i. Hvis der skal lægges videoer ud, bør det være korte redigerede videoer. Studerende glade for 
RUS-koordinatorerne. Karaktergennemsnittet er forhøjet siden sidst. I den kvantitative undersøgelse har en 
enkelt angivet et rygte om en seksuel krænkelse, men der er ingen, der har henvendt sig. Det er lidt ærgerligt 
at man i den skr. del ikke kan aflæse hvem der er vejleder, så da en del feed-back til vejledere bliver anonym.  
122 har bestået eksamen. Evaluering godkendt. 

- 3. semester var der 39 der overvejede at stoppe uddannelsen. Kun ½ af holdet deltog i Værklæsning, som 
var en del af pensum. Gruppedannelsen føler de er lidt vanskeligt måske især pga. aud. A indretning 
(studenterhuset er absolut bedre til gruppedannelse) måske næste gang så sent som muligt, så man kunne 
bruge aud. A og dele af kantinen dertil.  Der er en del der føler, det er pinligt, at så mange af medstuderende 
på semesteret, er så passive og ikke møder op. Generelt god tilfredshed med vejl. og underviserne. 
Evaluering godkendt. 

- Valgfag Uddannelse og ulighed Der er generelt tilfredshed med kurset. Evaluering godkendt. 
- Valgfag: Forbrug, Livsstil og medier Der har været udsendt Microsoft forms spørgeskema ud og få har 

besvaret, men de er tilfredse generelt. Evaluering godkendt 
- Valgfag Kriminologi Der har været udsendt Microsoft forms spørgeskema ud og få har besvaret, men de 

er tilfredse generelt. Eksamensopgaven har været udfordrende og noget svær fordi den har være case 
baseret.  Evaluering godkendt 

- 5. semester Der er 68%, der har haft et højt udbytte. Teorikurset skal efterjusteres, da en del føler der er for 
mange gentagelser fra tidligere sem. Statusseminar skal formidles bedre & tidligere ud. Vejlederne skal 
generelt sættes mere ind i tingene, men der har også været fravær hos dem. De studerende skal mindes 
om at bruge de afsatte spørgetimer. Koordinatorerne anbefales at lave en form for information til vejlederne 
hvad der er skal være af grundlæggende ting. Evaluering godkendt. 

Valgfag 5 semester 5 ECTS eller 7. semester 10 eller 20 ECTS 
- Hverdagsliv, kultur og emotioner Positiv evaluering. Evaluering godkendt. 
-  Sundheds og sygdomssociologi 
- Det civile samfund og sociale bevægelser Generel positiv evaluering. Evaluering godkendt 
- Organisationssociologi De vil gerne have ændret samlæsning og føler de studerende bliver stresset pga. 

de studerende nogle gange har flere afleveringer samtidig. Der er ikke det store pensumkrav til faget, 
hvilket kunne være ønskeligt at få udvidet. Fremadrettet bør undervisning tilrettelægges bedre efter ECTS 
undervisning. Evaluering godkendt 

Valgfag 5 semester 5 ECTS eller 7. semester 10 ECTS: 
- Korrespondanceanalyse Der har været en del utilfredshed med software og især dem der bruger Mac. 

Der har været mange på forløbet, men der har ikke været hjælpelærer, hvilket har givet udfordringer til 



øvelserne. Til E23 vil kurset være tilknyttet R hvilket bør løse problemet med software. Evaluering 
godkendt 

- Biografisk metode Der er generelt god evaluering. Evaluering godkendt. 
Valgfag kun 7. semester 10 ECTS: 
- Forløbsanalyse på registre Der er generelt god evaluering. Evaluering godkendt. 
- KA 1. semester Det sociale miljø ønskes bedre af ca. ½ delen. Planlægning kunne ønskes bedre. Der bør 

afholdes en form for introduktion. Det kunne være ønskeligt med en semesterkoordinator, men fremover 
bliver det sammen med studienævnsformanden og studievejledningen, så der bliver afholdt 2 
plenummøder pr. semester (1 i foråret). Evaluering godkendt. 

- KA 3 sem. praktik Der er generelt god evaluering. Evaluering godkendt. 
- KA 3 sem. specialeforberende kursus Der er nogle der ikke føler det er godt at være tvunget ind i 

skriveprocessen, men det kan der ikke ændres på. Evaluering godkendt.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studiet håber på der kan opfyldes med en kort undersøgelse på 3-4 spørgsmål på valgfagene. 

6. Udbud af valgfag F23 

Bilag 1: - 

Udsat til næste gang 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

7. Regnskab 2021 

Bilag 1: årsregnskab 2021 sociologi 

Der er mulighed for at bruge Corona-trivselsmidler i 2022 (som oprindelig blev givet i 2021), hvilket er positivt 
og beløbet skal bruges på 4. sem. studerende, som har fået deres eget festudvalg.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Undervisning Life streames ikke som udgangspunkt. 

Minikonference 5. maj og samtidig 25. års jubilæum 

Åbent hus 7/3: der har studievejledningen lige modtaget 500 stk. brochurer som de har fået trykt vedr. 
sociologiuddannelsen. 

Der har været problemer omkring kommunikationen vedr. sygdom. Det er aftalt med Instituttet, at der laves en 
procedure så sekretariatet informeres, når ansatte melder sige syge, samt at sekretariatet informerer 
studienævnsformand, så eventuel undervisning kan udmeldes. Der savnes klar procedure vedr. udmelding 
om sygdom til studerende.  

Der søges pt. 2 RUS-koordinatorer. Det tyder på AAU-oplæring af koordinatorer bliver bedre, hvilket kan være 
med til at få flere til at tilmelde sig også som tutorer.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 



Jakob melder ud til underviserne om, at der som udgangspunkt ikke Life streames med mindre underviser er 
hjemsendt og finder det ok at undervise via Teams. 

Jakob hører Trond om der kan udmeldes noget vedr. længere fravær 
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