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Godkendt 

Referat af møde i studienævn for sociolog 

Onsdag den 7. december 2022 

Fibigerstræde 13 lok. 106 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 

Sagsbehandler: 
Birthe Black  Andersen 
Telefon: 9940 8136 
Email: bba@id.aau.dk 

Dato: 07-12-2022 
Sagsnr.: 2022-017-02267 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Hanne Louise Jensen, Rolf Lyneborg Lund, Dianna Nyborg Leervad 
Korshøj, Mathias Bylov Damsgaard, Ina Fjordvald Christensen, Mathilde Melgaard Sørensen* & Ma-
tilde Hausted*                     *studievejleder er med observatørstatus 

Afbud: Rasmus Juul Møberg & 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: - 

Jakob er ny institutleder på ISSA, kommer til næste møde 11/1. Der er pt. ikke fundet en ny studienævnsfor-
mand. 

Dianna & Ina har sidste møde 11/1. 

Valgt til studienævnet af studerende med start 1. februar 2023 
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Der er ingen valgt ind fra studentersamfundet i år til AAU-bestyrelse.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA: Er godt på den anden side af valget. De er i gang med at planlægge næste semester. De har brugt alle 
midler og der er brugt mange ressourcer på trivsel. De har fået en fast frivillig til at stå for SoFiA-køkkenet. De 
er ikke helt klar til ”fredagsbar,” fordi der ikke er så mange frivillige, så derfor indgår de når Polish afholder 
deres.  

 

Studievejledningen: Online kandidatdag, der deltog ca. 25-35 studerende, det tyder på de studerende var 
glade for arrangementet. Der er ikke så mange henvendelser til studievejledningen pt. 

 

Der har været afholdt studierådsmøde, hvor de bl.a. talte om opbakning til samarbejde med andre studier og 
motivationen er positiv.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Datapakken kvalitetsrapport for BA- & KA-sociologi 2022 

Bilag 1: datapakke 

I den her runde er det institut og studienævn, der mødes til at drøfte datapakken. Planlagte vejledningstimer 
er gået i rød (men ikke væsentlig meget). Timerne skal eftertælles. Der er indlagt en ekstra time til vejledning 
i E22 på BA på 3. sem og 5. sem, således, at uddannelsen går i grøn næste år. Frafald er lige over niveau på 
KA, derfor skal der tænkes mere på fagsociale arrangementer. Det kan ses af frafaldsbegrundelserne, at den 
mest stigende faktor for udmeldelse er uklarhed om, hvad uddannelsen indeholder. Her vil det være relevant 
at få sociologivideoerne på nettet samt at få udmeldt inden studiestart hvad sociologistudiet er – f.eks. i for-
bindelse med præstartsarrangementet. Studiepraktik i år, der var blandt dette års deltagere en del der ikke 
havde valgt sociologi som 1. prioritet. SoFiA har lavet ”E-katalog” (i pdf. format) den bør sendes ud til de 
studerende, når de skal tilmelde sig Studiepraktik.   

Der er fortsat et problem ang. ledighed, der er dog et fald, men det er stadig for højt. Der er dog lavet masser 
af tiltag for at forbedre, så som karrierecenter/forløb, praktik, ¾ ser ud til at forsætte på studiet og der bliver 
lavet videoer. 

Studiemiljø s. 17, der er lave svarprocenter og disse bør højnes. Der er dog noget der tyder på at Corona 
forløbet har haft stor negativ indvirkning på studiemiljø. Positivt er at der kommer flere og flere følgere på 
SoFiA-hjemmesiden og til arrangementer.  
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På 1. sem. har de studerende selv lavet et arrangement udvalg, hvilket også er godt ift. det sociale.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Ønskeligt at få lagt sociologivideoerne på hjemmesiden. Ved studiestart kunne koordinatorerne spørge de 
studerende hvad de ønsker af tiltag til studiemiljø samt vigtigheden i SoFiA og deres valg. 

6. Evaluering studiestart på BA 

Bilag 1: Evalueringer 

Der er også lavet en mundtlig evaluering af koordinatorerne. Der er især Moodle-introduktion der bør laves 
med nogle slides som kan vises inden studiestart samt ”E-katalog” de skal også bruges ved ”Live-stream før 
studiestart”. 

Det er en rigtig god evaluering generelt på BA. 

Første dag for 1. sem. er meget centralt styret og den kan man ikke ændre på decentralt.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Koordinatorer på 1. sem lave slides vedr. moodle-intro. 

Pensumliste uddrag fra semesterbeskrivelse bør vises på ”Live-stream før studiestart”.  

7. Omlægning af undervisning  

Bilag 1: - 

Omlægning af undervisning har været drøftet på lærermødet 16/11, og der er 1. sem. - og valgfags koordina-
torerne på BA nu indkaldt til møde i december, fordi det er dem, der skal starte med det i E22, så undervisnin-
gen samles, så vidt muligt i 4 timers undervisning. Der er mange forskellige holdninger til omlægningen.  

Måske der kan søges midler hos ”innovationspuljen” til omlægning af undervisning.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Reform af kandidatuddannelsen (oplæg) 

Bilag 1: - 

Nuværende studieordning er: 

- Kompleks (for studerende, undervisere og uddannelsesjura) 

- Har et meget stort udbud af undervisning i forhold til antal studerende (dette løses pt. gennem sam-
læsning med BA) 

- Baseret på samlæsning- med de fordele og ulemper der følger 

- Har stor valgfrihed- men også en række bindinger og en række fravalg 

- Gode faglige og sociale fællesskaber på de enkelte specialiseringer – men ikke på tværs. 

- De automatiske tilmeldingssystemer kan ikke rigtig håndter vores KA-studieordning.  

Jakob fremviste en ny forsimplet udgave af et forslag: 
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Modellen er først og fremmest et udspil, der fokuserer på de mulige håndtag som en reform kan benytte. 

Modellen vedrører 1. år på kandidatuddannelsen. Der lægges op til: 

1) At udbyde en fælles intro til datahåndtering (herunder gdpr), og projektstyring (5 ECTS)  

2) At fortætte specialiseringssporene således at hver af de fire spor reduceres til et modul a 10 ECTS. 
De studerende vælger ét modul pr. semester, hvilket samlet vil svare til en reduktion fra fire spor til to 
spor. Til hvert modul knytte 5 ekstra ECTS point til projektforløb. På denne måde sikres fordybelse, 
PBL samt en reduktion i eksamensformer (ingen portfolio på KA). 

3) Metodespecialiseringer i samme form som nu, men evt. færre og evt. sammensatte på tværs af eksi-
sterende.  

4) Tværvidenskabeligt modul (SSH-STEM). Konkret projekt i videnskabeligt arbejde på tværs af discipli-
ner og ikke videnskabeligt samarbejdspartnere 

Reaktioner: 

Det kan diskuteres om det er godt, at gøre nogle fag til kun at foregå på et semester, især fordi det kan være 
fag som man specielt interesserer sig for og som man regner med skal bruge senere på arbejdsmarkedet. 

Nogle synes det er godt, at der er indlagt obligatorisk fag. 

Samlæsningsmuligheden kan ved foreslået model give problemer og kan betyde det ikke bliver en mulighed 
og dermed færre muligheder for valgfag. 

De 2 mest poulærer fag bør lægge samtidig så de mindre populærere ligger forskudt, for at sikre spredning.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Udspillet skal diskuteres videre på næstkommende møde 11/1 og senere med på lærermødet ultimo januar. 

9. Minimumskrav til optag på valgfag (BA) og metodespecialiseringer (KA) 

Bilag 1: - 

Minimum 15 på BA-valgfag og på KA min. 7 studerende på metode, det skal tilføjes i semesterbeskrivelserne 
for at holdende bliver oprettet.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Tilføjelse i semesterbeskrivelserne med minimum antal for at fag bliver oprettet. 

10. Indkomne evalueringer E22: 

Bilag 1: Evalueringer på de 2 valgfag 

Valgfag Kriminologi: God og grundig evaluering. Grundbogen evalueres som svær for de studerende og bør 
måske udskiftes.  

Valgfag Hverdagsliv, kultur og emotioner: Der er generel tilfredshed. Man kan opfordre til at 5 ECTS stu-
derende får mere sammenhæng i deres forelæsninger. Studienævnet opfordrer til tværgående øvelser.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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- 

11. Studerendes udmeldelsesbegrundelser de sidste 5 år 

Bilag 1: Udmeldelsesbegrundelser sociologi 2018-2022 

Der fravælges mindre på baggrund af fremtidigt job – og mere på baggrund af indhold i uddannelsen. Hel-
bredsmæssige årsager er steget, men om det skyldes generel stress eller Corona eftervirkninger fremgår ikke. 
Det tyder dog på der også optages flere med diagnoser, som måske også har betydning.  

SPS-støtte muligheden til de studerende bør gøres mere synlig.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

I velkomstbrevet bør der tilføjes et link med SPS-muligheden og især opfordre dem med diagnoser til at hen-
vende sig til dem. 

12. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

På hjemmesiden er det stadig et problem, at det er meget svært at finde ting/oplysninger og ikke mindst at 
søge. 

 

Der er ikke fundet en person der kan hjælpe med at klippe og få lavet video på sociologi. Der opfordres til at 
studievejledningen gør brug af den person som ansættes af instituttet til at hjælpe VIP med video. 

 

Der er lavet nye film til uddannelsen, som lægges ud så snart de er færdige. Der er udvalgt alumner til små 
karriere-testemonies som lægges ud på video.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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