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Sagsnr.: 2022-017-02266 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Hanne Louise Jensen, Melissa Rolle Bech Madsen, Mathias Bylov 
Damsgaard, Ina Fjordvald Christensen, Cecilia Have Håkansson**, Mathilde Melgaard Sørensen* & 
Matilde Hausted*     ** suppleanter                 *studievejleder er med observatørstatus 

Afbud: Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Rasmus Juul Møberg & Rolf Lyneborg Lund  

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: evaluering af studietur-KA 

Studievejledningen: Evaluering af studietur-KA, som generelt blev rigtig godt evalueret, dog var der en del der 
ikke mente at nr. 2 overnatning skulle indgå, da en del tog hjem. De har alle været meget glade for virksom-
hedsbesøgene. Turen bør fremadrettet ikke ligge op til uge 42. 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA: Valg: Alle pladser besat. Der var et par stykker, der ikke stillede op gennem SoFiA, fordi de ikke kendte 
til listen. Rolf og monopolet en kæmpe succes, der var faktisk problemer med plads. Karrieredag forløb også 
planmæssigt (ca. 25 deltog), selvom der valgaften samme aften. Har et godt budget og mange gode ideer til 
arrangementer. De vil forsætte med at komme i kontakt med socialrådgiverne for at få et bedre samarbejde. 
”Kom samf. fest” den gav underskud. Der skal afholdes julebingo, som de håber, der kan blive en tradition. 
Verdensmåls kahoot afholdes 15/11 der er pt. tilmeldt 10 personer, men de håber meget på der kommer flere.  

 

Studievejledningen: studiepraktik gik godt og der var positiv kvalitativ respons på de 3 dage. De synes den 
første forelæsning var for svær, så der bør måske byttes om på forelæsningsrækkefølgen.    

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Næste år skal SoFiA sende en besked inden valgopstilling om, at vigtigt hvis man ønsker at stille op, og har 
lyst til at gøre det via SoFiA. 

5. Kommende budget til godkendelse 

Bilag 1: -  

Der blev snakket om budgettet, da budget ikke var modtaget. Men samlet set, så kommer der besparelser der 
får uddannelsen på niveau med det faktiske forbrug i år.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Omlægning af undervisning (2 bilag) 

Bilag 2: 2 bilag vedhæftet 

Omlægningen er omfattende. Formålet er bedre balance mellem forskning og undervisning, bedre undervis-
ning, implementering af digitale hjælpemidler i undervisningen, brug af undervisere fra praksis. Der er fra In-
stituttet lagt op til, at rammerne for omlægningen kan fastsættes af de enkelte studienævn. 

Det foreslås at undervisningen samles i 4 timers slots, at der lægges vægt på interaktion og digitalt understøt-
telse af undervisningen. Et slot på 4 timer består i en vekslen mellem forelæsnings-/oplægsformat, studenter-
oplæg og diskussion. Inden en undervisningsgang forventes de studerende at have læst pensumlitteratur og 
at have gennemset eventuelt videomateriale eller lign. Undervisningen rammesættes ved skriftlig manchet 
eller videoformidling af, hvad der berøres i undervisningen og hvilken forberedelse, der forventes fra de stu-
derendes side. Undervisningen kan organiseres i slots af 2 timer (fx gæsteforelæsninger) i forlængelse af 4 
timers slots.  

Undervisning skal foregå i interaktion med og med aktivering af de studerende. Der lægges op til en afveksling 
mellem oplæg og øvelser i hver lektion – og en forelæsningssekvens bør aldrig vare mere end 45 min. 
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 Fra september 2023 implementeres ændringerne som minimum på bacheloruddannelsens 1. semester og 
alle valgfag. Fra februar 2024 implementeres ændringerne på alle bacheloruddannelsens semestre. 

På KA implementeres ændringerne sammen med den større revision af studieordningen/uddannelsen, som 
er gældende fra september 2024. det kun skal implementeres for nogle hold fra E23.  

De studerende vil gerne at der i digitaliseringsprocessen bliver lært at lave gode grafiske fremstillinger. Lige-
ledes at blive bedre til at lave korte ”indhold”. Forslag at lave et ”Policy Brief” format som indlæg i BA-projektet. 

Forslag: der bør måske laves opsamling efter disse 4 timers slots. Forelæser opfodres til at lave ”manchet”  

 

Antal undervisningsgange: 5 ECTS skal der være 6-7 undervisningsgange for at opfylde kvalitetskravene.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Forslagene skal fremlægges på kommende lærermøde 16/11.  

7. Orientering om frafaldstruede 

Bilag 1: - 

Opfølgning fra trivselsdialogmødet har været afholdt. Det er ofte sådan at studievejledningen først får kend-
skab til de studerende efter de har modtaget brev fra studiet, så studievejlederne vil meget gerne modtage 
information, hvis der er nogen der får udsat deres specialer.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Evaluering af studiestart KA (bilag) 

Bilag 1: Evaluering af studiestart KA 

Kun få deltagere. Måske vil det hjælpe at melde det ud i bedre tid næste gang. Generelt var der tilfredshed 
med de arrangementer, der havde været. Særligt var der tilfredshed med besøget fra karrierecentret. Der var 
ikke forslag til andre typer arrangementer.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

9. Indsendte studieordningsændringer (bilag) 

Bilag 1: punkt 9 

Godkendt 5. semesters teorikursus.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

10. Årets underviser 

Bilag 1: - 

Det er Michael Hviid Jacobsen der er kåret til årets underviser på sociologi.   



 

4 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob: Der skal sendes besked ud til de 3 som fik flest stemmer med deres kommentar 

11. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Kahoot licens bør måske indkøbes af studiet, især hvis det fremadrettet skal indgå i forelæsningerne. 

Der har været afholdt ”Attraktive alumnenetværks møde” hvor der bl.a. blev gjort opmærksom på LinkedIn 
grupper, som kunne være oplagt også at få lavet på sociologi.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob skal undersøge om studiet vil købe en kahoot licens 

Dianna sender et kort referat fra Attraktive alumnenetværks mødet, som efterfølgende bliver sendt ud til stu-
dienævnet. 
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