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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Bilag fra sidste møde 

Under punkt 8, blev der slettet en sætning   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Meddelelser 

Bilag 1: - 

Opfølgende på bachelorreformen er der kun behov for en mindre ændring i studieordningen. Det gælder i faget 
social forandring og social differentiering. Det vedtages at ændring træder i kraft fra Forår 2023. Det afsøges 
om koordinatorer kan implementere indholdsmæssige faglige ændringer på 4. semester allerede fra foråret. 
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På lærermøderne var de meget obs. ang. R og om det kan det samme som Invivo, samt om det kan blive et 
problem at de studerende ikke får Nvivo færdigheder. Beslutningen om at skifte til R i de kvalitative analyser 
udskydes til, vi har fået testet programmet for alle de relevante metoder.  

Vi får ikke oplæg fra universitetet eller yderligere undervisningsmateriale Vedr. GDPR og digitale metoder i 
efteråret. Universitetet arbejder på at afdække behov.  

Studiestarten på BA er evalueret af koordinatorer, studiestarten på KA evalueres kvantitativt (kun studietur) af 
studievejledningen og kvalitativt af Jakob.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Der er snart valg og SoFiA er klar, de mangler dog poster til 2 kandidater til studienævnet og 1 til institutrådet. 
Instituttet skal sørge for valget bliver formidlet ud til de studerende, derudover lægger SoFiA og så informatio-
ner ud på deres platform.  

SoFiA har afholdt en fest for ca. 100 personer (tutorer og 1. sem. studerende). Der afholdes også en SAMF-
fest for studerende, hvor der er plads til 800 personer. 

SoFiA afholder DM-foredrag/karriereaften med temaet ”Hvad kan jeg blive som sociolog”. Desuden afholder 
de ”Rolf og monopolet” 2/11 og 15/11 ”verdensmåls kahoot”  

12/10 generalforsamling SoFiA. 

 

Evaluering på 1. sem. de har nedsat et festudvalg, hvilket tyder på de er engagerede. 

 

Studievejledningen, har en manglende interesse vedr. mentorordning. Der er 2 mentees og 4 mentorer pt.  
Tutorerne bør være bedre til i vejledningsperioden at henvise til mentorordningen. Studievejledningen har 
være inde på både 1. og 3. semester for at introducere mentorordningen. Ordningen opretholdes og informa-
tionsniveauet omkring den opretholdes.  

KA-studietur er færdigplanlagt. Budget er på 25.000kr. og der er tilmeldt 34 personer.  

Studiepraktik uge 43. Plan ligger klar.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Evaluering F22  

Bilag 1: Demografi evaluering  

Demografi de studerende vil gerne have mere Excel undervisning. LinkedIn kurser eller lign kunne tilbydes de 
studerende. Godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

-Jakob undersøger tilgængelige Excel-kurser 
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6. Baselinieundersøgelse af digitalisering og uddannelse 

Bilag 1: baselineundersøgelse 

Baselineundersøgelses video blev vist og alle udfyldte deres spørgeskemaer.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

7. Socialt miljø 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Socialmiljø vedr. de fysiske rammer: indeklima et problem, løse stikkontakter (det er kun gældende i gruppe-
rummene) mv. der har ingen krænkelser været på studiet. 

Digitale studiemiljø: Der er negativ holdning, men det viser ikke klart til hvad der menes under den kategori. 
Derfor skal man huske på i de kvalitative semesterevalueringer at spørge ind dertil. Mikrofoner virker ofte ikke, 
eller virker kun periodevis i auditorierne. 

Trivsel: er utrolig positiv især på BA den er dog væsentlig lavere på KA, men det tyder på de nye KA’er er 
mere positive - og aktive på den sociale del.  

Studienævnet henstiller til at studiestart 1. semester skal evalueres. 

SoFiA starter altid på studiestart med at fortælle om sig selv og mulighederne for at deltage i noget socialt, 
samt at der er mulighed for at søge midler dertil.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Der opfordres til at et lærermøde kunne starte i et auditorie, hvor it-support er til stede, hvor de giver grund-
læggende kursus i udstyr. 

Jakob spørger ind til fortolkningen af det digitale miljø i forbindelse med evalueringen af KA. 

8. Omstrukturering af undervisningen – opfølgning på fælles møde med Institutledelsen 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Der har tidligere været møde med institutledelsen vedr. omstrukturering af undervisning fra E23. Der lægges 
op til 5-timers slots som grundelement for undervisningen. Det bør snart sættes gang i processen, da mange 
semestre fuldstændig skal omstruktureres. Instituttet høres vedr. rammen for ændringerne.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob inviterer oplægsholder fra f.eks. psykologi til at holde oplæg på lærermøde om erfaringerne med under-
visningsmodellen.  

 

Jakob ser på mulighed for koordinatormøde vedr. E23 i november 

9. Dispensationer - retningslinjer 

Bilag 1: - 
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Dispensationsændringer, der kommer en del ansøgninger ind for tiden. Eksempler på ansøgninger blev gen-
nemgået som lukket punkt.   

Det blev endvidere besluttet at udbyde en ekstraordinær ordinær eksamen i valgfaget køn, migration og sociale 
protester. Eksamen udbydes på baggrund af en konkret ansøgning.    

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob sætter gang i den ekstraordinære ordinære eksamen, der skal udbydes E22 

10. mødeplan for 2023 

Bilag 1: mødeplan for 2023 

Godkendt og der afholdes et heldagsseminar.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

11. Årets underviser 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Udsat til næste gang.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

12. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Video til hjemmeside er udsat på ubestemt tid. 

 

Opfølgninger fra mødet i september: 

Alle semesterbeskrivelser skal tilrettes de nye eksamensregler. Er udført 

Der skal følges op på SPS-studerende og laves oversigt. Er udarbejdet. 

Uddannelsesjura har meldt, at der vil komme mere konkrete retningslinjer vedr. de nye eksamensregler. Jakob 
afventer og følger op omkring punktet om tildeling af ang. helt præcist vedr. SPS-studerende og om studiet 
må lave oversigter på disse. Afventer svar 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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