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Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Rasmus Juul Møberg, Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Melissa 
Rolle Bech Madsen, Mathias Bylov Damsgaard, Ina Fjordvald Christensen, Mathilde Melgaard Sø-
rensen* & Hans-Peter Y.  Qvist**       ** suppleanter              *studievejleder er med observatørstatus
    

Afbud: Hanne Louise Jensen, Rolf Lyneborg Lund & Matilde Hausted* 

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 eksamensregler. Fremadrettet kan man gå til reeksamen selvom ikke tilgået den ordinære eksamen. Man 
skal fortsat have været tilmeldt første eksamensforsøg. Det er indskærpet, at man skal være proaktiv ang. 
studerende der har særlige behov. Det betyder, at studerende, der søger første gang pga. SPS automatisk 
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skal tilkobles til de fremtidige eksaminer med ekstra tid. Der arbejdes på at finde en løsning således at stude-
rende giver tilsagn om forlænget tid til alle relevante eksaminer. 

Der bliver lavet en ny ekstraordinær eksamen på valgfaget socialpsykologi på baggrund af en klage. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Alle semesterbeskrivelser skal tilrettes de nye eksamensregler. 

Der skal følges op på SPS-studerende og laves oversigt 

Jakob skal forhøre sig hos Uddannelsesjura ang. helt præcist vedr. SPS-studerende og om studiet må lave 
oversigter på disse.  

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA arbejder på ting der kunne interessere på tværs af studier på ISSA. Er meget synlig ikke mindst overfor 
de nye studerende. Positive tilbagemelding fra 1. sem. studerende ang. den nye folder SoFiA har lavet.   

Studievejledningen har mange henvendelser fra KA-studerende, pga. de stadig ikke kan tilmelde sig via 
STADS. Studiedata er sat til at udbedre problemet senest d. 15/9. 

Praktikkonsulenterne vil gerne, at der informeres mere ud ang. man ikke behøver at være fast besluttet på 
fremtidige job inden praktik skal påbegyndes.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Udbud af valgfag F23 

Bilag 1: -  

Valgfag 4 sem. Surveymetodik 
Valgfag 4 sem. Demografi 
Valgfag 4 sem. Miljø- og klima sociologi  

               Valgfag 4 sem. Evalueringsteori 
               Valgfag 4 sem. 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 (ikke20 ECTS)  
Valgfag Kun 10 ECTS på 8 semester:  

§videre gående kvantitativ metode  
§ Kun 8 semester: Social Data Scient II (kan først afvikles efter I færdig) 

Godkendt.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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6. Evalueringer F22 (de manglende) 

Bilag 1: Evalueringer 

4. semester: En lidt blandet evaluering, hvor særligt introduktion til kvantitative metoder får en del kommen-
tarer. Det er en helt ny undervisningsform, og koordinatorerne er opmærksomme på indkøringsproblemer. 
50% af de studerende siger de bruger 30 timer pr. uge på studiet, hvilket er langt under det gennemsnitlige 
41,7 timetal. Det anføres at der muligvis hersker tvivl om hos de studerende om, hvad der skal indregnes, 
selvom det står sammen med spørgsmålet. Der er dog stadig tale om et fald ifht tidligere, hvilket bør være et 
opmærksomhedspunkt ved fremtidige evalueringer. Evalueringen godkendes. 

Valgfag 4 sem. demografi: ikke modtaget  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

7. studiestart 

Bilag 1: 070922 bilag studiestart 

Vi har ikke modtaget de kvantitative evalueringer endnu. Der skal både gennemføres kvantitative og kvalitative 
evalueringer af studiestarten.  RUS-programmet indgår også og vigtigt der foregår ting, hvor alkohol ikke ind-
går.  

De tilbagemelding der er kommet fra 1. sem. studerende er meget positive vedr. studiestart d.d.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Reform af kandidatuddannelsen 

Bilag 1: - 

Fakultetet har anmodet uddannelsen om at give kandidatuddannelsen et gennemsyn med henblik på en for-
enkling. Der bør ved samme lejlighed ses på om fagudbuddet skal indskrænkes. Der bør også ses på, om der 
kan tilbydes flere tværgående aktiviteter for at fremme det faglige og sociale miljø på tværs af specialiserin-
gerne.  

Ideen til reformen er også oplyst til aftagerpanelet, som er meget glade for vores kompetente sociologer. Af-
tagerpanelet fremhæver, at de ser det som en fordel med en bred tilgang af både kvantitative og kvalitative 
metoder. Metode er vigtigt og kan bruges af de fleste virksomheder. Det er godt med nye metoder, men også 
vigtigt, at være opmærksom på, at metodeoplæring såvel som den meget emnespecifikke oplæring også altid 
må finde sted på den enkelte virksomhed. Også væsentligt, at der bevares et fokus på projektskrivningen.   

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

9. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Opfølgning fra sidste møde, status: 
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- Studieaktivitetsmodel skal indskrives i semesterbeskrivelserne. Den er sat ind på BA. 

- Studievejledningen tager kontakt til personer der vil være med i filmen angående sociologistudiet. De 
laver også til Jobbanken under projekt et opslag om, at studiet søger nogen, der kunne tænke sig at 
lave projekt/video ang. sociologi. Studievejl. arbejder på sagen. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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