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Godkendt 

 

Referat af møde i studienævn for sociolog 

Onsdag den 6. april 2022 

Fibigerstræde 13 lok. 106 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Birthe Black  Andersen 
Telefon: 9940 8136 
Email: bba@sociologi.aau.dk 
 
Dato: 06-04-2022 
Sagsnr.: 2022-017-02260 

  

 

 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Rasmus Juul Møberg, Rolf Lyneborg Lund**,Dianna Nyborg Leervad 
Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Mikkel Pedersen Nanna Heiselberg Schierff, Emma Hviid Kri-
stensen* & Karoline Hecht Krejbjerg*       ** suppleanter                 *studievejleder er med observatør-
status    

Afbud: Anders Petersen, Hanne Louise Jensen 

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: - 

Mike Savage kommer som gæsteforelæser 7/4. 

KSA har fået lov til at optage frem til 2025 i København.  
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA: der er ny bestyrelse. Der er 13 bestyrelsesmedlemmer som dog alle er på 4. sem. Der arbejdes pt. på 
glidende overgang. Det tyder på at studienævnet kommer til at mangle studenterrepræsentanter efter august. 

Studievejledningen: der er jobopslag pga. Emma stopper. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Minikonference og 25års jubilæum 

Bilag 1: -  

5/5 2022 Vi mangler stadig den ene oplægsholder til minikonferencen. Alumne har mulighed for at deltage i 
spisning for 100 kr. og studerende for 50 kr. 

Efter foredrag er der reception og efterfølgende middag med DJ. Selvstændig kok er blevet spurgt om at lave 
menu. 

SoFiA hjælper gerne og vil også stå for underholdningen.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Udbud af valgfag F23 

Bilag 1: - 

Valgfag Surveymetodik  
Valgfag Demografi  
Valgfag Miljø- og klima sociologi:  
Valgfag Evalueringsteori (obs. afholdes af statskundskab men udbydes af soc.)  
Valgfag Socialpsykologi 
 
Valgfag 6 semester 5 ECTS eller 8. semester 10 eller 20 ECTS: 
 *Samtidsdiagnoser & afvigelser  
 *Rummets sociologi 
 *Moderne arbejdsliv og HRM 
 *Køn, Migration & protester 
 §Videregående kvalitativ metode  
Valgfag Kun 10 ECTS på 8 semester: §videre gående kvantitativ metode 
 
*=emnespecialiseringer §=metodespecialisering 
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Nyere digitale metoder i samfundsvidenskab I+II (5 ECTS) udbydes ikke 
Social data scient ll skal sandsynligvis udbydes til dem der have I 
  
Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

7. Opdeling af eksamensform 1. sem. (2*3 timer eller 2*4 timer samt over 1 eller 2 dage) 
 

Bilag 1: - 

På 1. semester der skal koordinatorerne spørges, og deres afgørelse bliver afgørende for hvordan afholdelsen 
skal være.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob spørger koordinatorerne ang. længe og om over 2 dage (samt om prøven skal være over 2 efterfølgende 
dage) 

8. Reformarbejde på BA: oplæg 
 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Sociology-Bachelor programme- London School of economics. Der blev vist PowerPoint derfra og disku-
teret. Indledende tværvidenskabeligt fokus 1. år. Mindre fokus på projektskrivning – men større pbl-orientering 
i de enkelte kurser. Mindre skelen mellem kvantitativ og kvalitativ metode (men umiddelbart også lavere ni-
veau). Mere fokus på up-to-date teoretiske diskussioner. 

Fra KU Der blev vist PowerPoint derfra og diskuteret. De har samlet alle valgfag på et semester. De har 2 
spor i kvant.  

Grundlæggende metodekursus kunne overvejes om det kunne være en mulighed for os.  

På 6. semester bør der i højere grad lægges vægt på, at det er videregående fra 2. semester – evt. større grad 
af fokus på konkrete workshops relateret til videnskabelige positioner. Også oplagt at vægte mixed methods 
højere. På 1. semester bør de have mere at vide om kvant advisering (Rolf laver om på forelæsninger ift. 
tidligere).  

Hos nogle studerende finder de først ud af på 4. sem. at der er kvant de skal kunne. 

Der findes få universiteter, der udbyder så meget metode og kvantitativt, som sociologi på AAU. 

Nyere sociologisk teori pensum bør gennemgås, da der er en del pensum der er af ældre dato.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

9. Evaluering af sundhed- og sygdomssociologi E21 
 

Bilag 1: Evaluering af sundhed- og sygdomssociologi 

Evalueringen er godkendt.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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9. Eventuelt  
 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Intet dertil  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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