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Godkendt 

 

Referat af møde i aftagerpanel for sociolog 

Onsdag den 24. august 2022 

Via Teams 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Birthe Black  Andersen 
Telefon: 9940 8136 
Email: bba@sociologi.aau.dk 
 
Dato: 24-08-2022 
Sagsnr.: 2021-017-01848 

  

 

 

Deltagere: Lene Tølbøll, Jakob Skjøtt-Larsen, Henrik Torp Andersen, Torben Krogh Kjeldgaard,    
Louise Bank, Sabine Elm Klinker & Magnus Kamstrup Mortensen    

Afbud: Pernille Bjørnholt Nielsen, Marie Brink, Anker Lund Vinding, Jeppe Ingemann Lyng, Søren 
Bang-Kristjansen, Jens Storm, Mathilde Melgaard Sørensen* & Matilde Hausted*     *studievejleder 
er med observatørstatus 

Øvrige deltagere: - 

Referat 

1. Velkommen og kort præsentationsrunde 

Bilag 1: Dagsorden 

Der kom desværre en del afbud lige inden mødet, så fremmødet var ikke så højt.  

2. status for sociologiuddannelsen (hvor står vi – hvilke udfordringer står i overfor) 

Bilag 1: - 

BA-optag: 133 har takket ja til optag på bacheloruddannelsen i sociologi (samme antal som sidste år). 

KA-optag: 48 har takket ja til optag på kandidatuddannelsen i sociologi (Fald på 6 i forhold til sidste år). Tallet 
ventes at falde til ca. 35 i 2024, når ændringen i adgangsbegrænsning160 til 140 får virkning.  

 

• Nye Studieordninger på BA og KA træder i kraft fra 2022. 

• To nye udbud på kandidatuddannelsen i social data science. Udbuddet sker i samarbejde med for 
politik & samfund. 

• Social Data Science og grøn omstilling på eksamensbeviset:  

For betegnelsen ”med særligt fokus på grøn omstilling” kræves som minimum: 
• At den studerende har skrevet specialiseringsprojekt inden for emneområdet ”grøn omstilling”. 
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• At den studerende har skrevet kandidatspeciale inden for emneområdet ”grøn omstilling” 

For betegnelsen ”med særligt fokus på social data science” kræves som minimum: 
• At den studerende har bestået modulerne Social Data Science I og II (20 ECTS) 

• At den studerende har anvendt centrale metoder fra modulerne Social Data Science I eller II i kandi-
datspecialet.  

Holdstørrelsen på social data science forventes at blive på 40 studerende E22. 

 

Standdard eksamensbevis, men side 2 der kan og vil blive tilføjet hvis mål er opfyldt ”grøn omstilling eller ”med 
særligt fokus på social data science”  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Reform af bacheloruddannelsen – samt refleksion over eventuel reform af kandidatuddannelsen 
(præsentation og inputs) 

 

Bilag 1: - 
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Væsentligste ændringer:  

• Udvidet introduktion til datahåndtering, datapakken R og dataanalyse allerede fra 1. semester – og 
elementer på 2. og 3. semester.  

• Skift til R til både kvantitativ og kvalitativ analyse. 

• Klassisk teori skal relateres direkte til aktuel forskning (2. semester). 

• Væsentlige omrokeringer af teorielementer mellem 4. og 5. semester. 

 

Bevæggrundene for reform på sociologiuddannelsen er, at vi gerne vil have dem ind på klassiske sociologi, 
samt, at få de studerende til bedre at komme ud på arbejdsmarkedet. 

 

På 2. og 3. semester skal man bruge program R fremadrettet og det bliver den eneste datapakke der under-
vises i. 

 

Afslutning på BA og KA: 

• 6. semester omlægges til færre generelle forelæsninger og mere seminarieaktivitet centreret om de 
enkelte forskningsstilarter. Mere fokus på fremlæggelse, på samarbejde med omverdenen, på samar-
bejde med forskningsgrupper og på mixed methods.  

• Minikonference næste gang 28/4 2023. Bachelorstuderende skal fremlægge resultater.  

• På kandidatuddannelsen arbejdes på fremlæggelser for alumner og aftagere (vi kan bruge den nye 
innovationsbygning). 

 

Aftagerpanelet fremhæver, at de ser det som en styrke at de studerende får præsenteret ting i en større for-
samling, men måske det bliver svært med fremmødet eksterne virksomheder i at komme. Der blev foreslået 
af afholde det som Webinar, da de tror tilslutning derved ville blive størrer (kriminologi har tidligere gennem 
ført noget lignende) Stor styrke i at kval.- og kvantmetoder kan bruges og der fremadrettet er vigtig med en 
god integration. Vigtigt at de studerende bliver gode til R, det er lovende for fremtiden især for de virksomheder, 
der ikke har råd til de store programinvesteringer. 

 

Praktikbørs viser heldigvis at der er stor tilslutning fra eksterne firmaer.  

 



 

4 
 

Reform på KA: 

 
  

Styrker 

• Stor valgfrihed 

• Høj specialiseringsgrad 

• Bredt udbud af emne- og metodespecialiseringer på et meget højt niveau. 

• Stærk sammenhæng mellem forskning og undervisning 

• Små hold med dedikerede undervisere og stærkt sammenhold. 

 

Svagheder 

• Stor kompleksitet for alle parter 

• Lav sammenhængskraft på tværs af specialiseringer 

• Samlæsning med bacheloruddannelsen som økonomisk forudsætning 

• Høje administrationsomkostninger og meget administrativ håndholdning 

 

Her er forslag som kun er på ideplan pt. vedrørende det første år: 

 

• Model 1: Fællesskab og metode 

- Efterår: Fælles datahåndtering (10 ECTS); metode 1 (10 ECTS); metode 2 (10 ECTS). 

- Forår: Emnespecialisering (10 ECTS); emnespecialisering; (10 ECTS) projekt (10 ECTS). 

• Model 2: Teori og projekt:  
- Efterår: Emnespecialisering og projekt (20 ECTS); metode (10 ECTS). 

- Forår: Emnespecialisering og projekt (20 ECTS); metode (10 ECTS). 

• Model 3: Fælles teori:  
- Efterår: Fælles videnskabelig teoretisering (10 ECTS); metode 1 (10 ECTS); metode 2 (10 ECTS). 

- Forår: Emnespecialisering (10 ECTS); emnespecialisering (10 ECTS); Projekt 10 (ECTS). 
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Jakob overvejer, at det fremadrettet kun skal være muligt med kun 2 spor fremadrettet (nu 4 spor). 

 

Aftagerpanelet fremhæver, at de ser det som en fordel at lave færre spor og en mere bred tilgang af kval- og 
kvantmetode. Metode er vigtigt og kan bruges af de fleste virksomheder, men vil gerne bevare metodehånd-
tering som de studerende er kendt for at kunne. Vil gerne at de kan noget projektarbejde dem der bliver færdig 
på KA. Metodeoplæring vil altid finde sted hos de enkelte virksomheder, blot lige til orientering. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob vil undersøge nærmere mht. til forslaget om webinar ift. fremlæggelse 

4. Alumnenetværk (Nye ressourcer til alumnenetværk – hvordan udnytter vi netværket til inputs på 
uddannelsen og til jobnetværk for dimittender?) 

Bilag 1: - 

Alumnenetværk:  

• Generelt fokus på at udbygge universitetets alumnenetværk. 

• På sociologi har vi afsat 20 vip-timer pr. semester. 

• Udgangspunktet for alumnearbejdet er databasen fra AAU Alumni. 

• Vi overvejer, om vi i tillæg skal bruge LinkedIn som platform for netværk og aktiviteter. 

• Formålet med netværket er 1) inputs til undervisning karriere 2) netværk og evt. mentorer for dimitten-
der 3) ambassadører for uddannelsen. 

• Der inviteres til årets minikonference og fest, samt til udvalgte arrangementer og gæsteforelæsninger. 

 

Input fra aftagerpanelet: 

• Erfaringer fra alumnenetværk? Hvad virker? 

• Alumnedatabase vs. LinkedIn? 

• Inputs til værdifulde aktiviteter 

• Alumnementorordning? 

 

Alumnenetværket er gratis. Databasen kan lave et udtræk, så man som udgangspunkt kun henvende sig 
konkret til disse personer.  

 

Aftagerpanelet fremhæver, at de synes det er godt med mentorordning og flere har stor erfaring med de posi-
tive oplevelser i den forbindelse. Det er vigtigt at der kommer forskellige tilknytninger og arrangementer ind. 
Det bør fremgå meget tydeligt i alumnenetværket hvad formålet er, for ellers tilmelder man sig ikke. Desuden 
anbefales ”Gå-hjem møder” som flere har haft succes med. Online møder er en god ting.  

 

Lene: Man skal passe på med ikke at have for stor forventning til det nye Alumnenetværk. Desuden så svært 
at man ikke må tage direkte kontakt til tidligere studerende (pga. GDPR). Der skal fremadrette afsættes midler 
og tid til alumnenetværket. Databasen har den fordel at man kan afgrænse på kun at søge på de emner der 
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har interesse. Vigtigt at de studerende står bedst muligt rettet mod fremtiden, det kan få den betydning, at de 
fremadrettet melder sig til efteruddannelse. Masteruddannelse har afholdt forelæsninger der har været mål-
rettet mod alumne-netværk, men det mener aftagerpanelet, at det kræver virkelig et stort indhold for at ar-
bejdsgiverne, vil afsætte tid dertil. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Evt. samt generelle kommentarer fra aftagerpanel 

Bilag 1: -  

Stadig glade for vores studerende og deres kvalifikationer. 

Fremtidige møder bør være muligt med både fysiskfremmøde og via teams.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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