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9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Birthe Black  Andersen 
Telefon: 9940 8136 
Email: bba@sociologi.aau.dk 
 
Dato: 11-05-2022 
Sagsnr.: 2022-017-0261 

  

 

 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg, Dianna Nyborg Leer-
vad Korshøj, Mikkel Pedersen Nanna Heiselberg Schierff, Emma Hviid Kristensen*, Karoline Hecht 
Krejbjerg* & Mathilde Melgaard Sørensen*       *studievejleder er med observatørstatus 
   

Afbud: Anders Petersen, Melissa Rolle Bech Madsen 

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: - 

Ny studievejleder Mathilde blev præsenteret, hun skal overtage efter Emma.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA: Ingen meddelelser 

Studievejledningen: går i gang med at planlægge studieturen som sandsynligvis bliver i Århus i år, da der er 
flere firmaer, der har henvendt sig om muligt besøg, men der er også henvendelser fra Vendsyssel desangå-
ende. Noget af det mest positive fra tidligere evaluering er, at der skal være noget socialt deri. Der kom flere 
forslag på firmaer, som man kan prøve at spørge.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Evaluering af minikonference & 25-års jubilæum på sociologi 

Bilag 1: -  

Det var nogle gode oplæg men meget ærgerligt, der var så få studerende, især fordi der om aftenen var flere 
studerende end nogen sinde før (116 tilmeldt).  Tiden fra reception til spisning var for lang, men ellers vellykket 
program. Der har været gjort meget for at få de studerende til at tilmelde sig (Jakob ude på semestrene, 
Facebook, SoFiA, moodle samt at det står i semesterbeskrivelserne). Der kan evt. lægges ind i tourtorkoordi-
natorernes ”program” at man orienterer om minikonferencen primo maj.  

Der var en del fra 2. semester der deltog, dog var der ikke så mange fremmødte til selve konferencen. Alumne 
var glade for at deltage. Vores biblioteks-ansatte var meget aktive i arbejdsgruppen, hvilket var rigtig godt. De 
bør inddrages tidligere, så det bliver nemmere at kunne fortælle om, hvad der skal bestilles og laves ikke 
mindst ift. at SoFiA ofte har stor udskiftning af personer.  

Maden var god og KarstenKok vil gerne lever mad en anden gang.  

Lys & lyd som stod for musikken, var også en succes.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Birthe skal se om lokalerne kan bestilles nu til primo maj 2023 og helst en fredag 

6. Reform af BA-uddannelsen 

Bilag 1: Evalueringer 

Der har tidligere været set på andre universiteter hvad de har. Jakob vil gerne tage en snak med koordinato-
rerne, så studienævnet kan lave en opfølgning i august derpå, men der er mange af de nuværende repræsen-
tanter i studienævnet desværre stoppet. Men de studerende har lovet, at overdrage til de kommende inden de 
starter op i august.  

Cecilia som er suppleant indtræder men de 2 nye vides ikke d.d. 

Det er ikke alle der synes at 4. sem. er så hårdt et semester, som det tidligere altid har fået skyld for. 

Evalueringsteori og serveymetodik har altid haft rygte om at det er nogle tidsrøvende og krævende fag selvom 
de kun er på 5 ECTS, men fagene er gode og meget kan bruges efterfølgende. På 1. sem. vil man gerne 
kunne lære at lave en krydstabel og lidt R. Dette skal inddrages i undervisningen på PBL og metode.   
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Før studiestart live-stream, der kunne man tilføje mulighed for et ”mini samfunds-matematiks live-stream” in-
den opstart. 

5. semester der er en del gentagelser på teorien, som bør koordineres bedre ift. koordinatorerne på de tidligere 
semestre, så man i stedet kunne uddybe det man tidl. havde lært. Metodedelen fungerer fint. På 5. sem. 
moodle blev gennemgået og forelæsningerne uddannelser og strukturel forandring indeholder en del som 
tidligere er introduceret. Undervisningen i klasseperspektiver bør omlægges så den omhandler forskellige dif-
ferentieringsprincipper samt intersektionalitet. Digitalisering og nyere teorier bør inddrages mere på 4. seme-
ster. 

På 6. sem. Bør dele af videnskabsteorikurset omlægges til seminaraktivitet. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Dianna vil prøve om stedfortræderne kan blive fundet så de kan deltage som observatør til næste mødet 8/6. 

7. Årsberetning censorkorps for sociologi, 2021 

Bilag 1: Censorrapport 2021 

Det er en opsamling fra censorerne i 2021. Der var vægtning af delopgaver bl.a. omtalt da der ikke er en 
procentvis udregning derpå, derfor anbefaler formandskabet at man får det indført, hvis det ikke er en hel-
hedsvurdering. Censor bør fremadrettet få adgang til moodle så de kan se pensumteksten. Brugen & forstå-
elsen af videnskabsteori på BA-projekt har en censor bemærket, at studerende ved for lidt desangående (side 
8), men det giver studienævnet ikke ret i, at det skulle forholde sig således generelt hos de studerende.  

Der er et flot gennemsnit på de eksaminer, hvor der er ekstern censur. 

Miljø- & klima havde en ældreopgave der var blevet offentliggjort. Fremover skal studiesekretæren sende linket 
til opgavestilleren, som så tjekker at det er den korrekte opgave, der er klar inden offentliggørelsen til stude-
rende.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

SoFia har besluttet i år at arrangere lidt socialt for BA-dimittender  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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