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Deltagere: Rasmus Juul Møberg, Hanne Louise Jensen, Rolf Lyneborg Lund, Mathias Bylov Dams-
gaard, Cecilia Have Håkansson, Elia Hamann Ullerichs,  Mathilde Melgaard Sørensen* &    Matilde 
Hausted*     ** suppleanter                 *studievejleder er med observatørstatus    

Afbud: Melissa Rolle Bech Madsen, Hans-Peter Y Qvist 

Øvrige deltagere: - 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Valg af næstformand  

Bilag 1: Regler desangående aau 

Kort præsentation og information om tavshedspligt samt alle nyvalgte har udfyldt blanket desangående. De 
studerende har valgt Mathias Bylov Damsgaard som næstformand.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Godkendelse af referat 

Bilag 1: fra sidste møde 

Godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
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Skriv opfølgningspunkt(er) 

4. Meddelelser 

Bilag 1: - 

Rasmus er blevet kontaktet af DJØF Nord frivillige, mht. om de må komme på besøg på semestrene, det 
ønsker studienævnet ikke, når der allerede er accepteret et besøg på 1. sem. Hvis de ønsker at oplyse noget 
om kurser, så kan de henvende sig til SoFiA.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Rasmus giver afslag på mailen til DJØF 

5. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: -  

Karrieredag som er i planlægningsfasen, der bliver SoFiA også involveret. Det frivillige netværk i SoFiA er ikke 
helt oppe at kører, derfor kan det blive lidt vanskeligt at forvente så meget hjælp som tidligere år til arrange-
mentet.  

Studievejledningen: Der er 3 stærke profiler, som bliver oplægsholdere til karrieredagen som det ser ud pt. 
13/2 Valgfagsdagens program er udsendt til de studerende.  

Studievejledningen arbejder videre med mentorordningen. Den centrale studievejledning kommer også og 
hjælper vores decentrale studievejledning med, hvordan man kan forbedre studieteknik mv. til karrieredagen.  

Studievejledningen vil gerne at SoFiA deltager i karrieredagen. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Evalueringer E22 

Bilag 1: Evalueringer 

Modtaget evalueringer: 
5. semester: Især ved programmerings spørgetimer har det ikke været klare udmeldinger fra un-
derviseren pga. det afhænger meget af hvem der er blevet spurgt af underviser, siger de studerende. 
Men det tyder på, at det også skyldes, at det er første gang, det har været afviklet med R. Gruppe-
dannelsesprocessen er ikke optimalt at afvikle i et auditorium. Projekt-/gruppedannelsesprocessen 
kunne opfordres til nytænkning. Godkendt.  
Sundheds og sygdomssociologi: ideer til hvordan man skal gribe det an når for få studerende 
svarer efterlyses. Godkendt. 
9. semester Praktik: Evalueringen, ser generelt fint ud. Der er desværre kommet en uformel klage 
fra en studerende vedr. eksamen, som ikke følte der blev evalueret korrekt. Nogle studerende følte 
ikke eksamen var så optimal fordi nogen følte det faglige indhold var for begrænset. Krav beskrivel-
sen bør være mere præcis. Der skal ikke være praktik i januar måned som udgangspunkt. Eksa-
mensperioden bør begrænses mere da, der er kort periode til specialeforberedende kursus. God-
kendt. 
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9. semester Specialeforberedende kursus: Generelt god evaluering. Ændringsforslag til kurset 
ser spændende og fint ud. Det opfordres stærk til at de studerende ikke er i praktik i januar. God-
kendt. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Rasmus skal orientere praktikkoordinatorerne om at praktikanterne ikke må have praktik i januar. 

7. Godkendelse af studieleder for en 4-årig periode 

Bilag 1: - 

Studienævnet godkender den ny viceinstitutleder Mia Arp Fallov, som er udpeget af ledelsen.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Omlægning af kandidatuddannelsen 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Der kommer til at skulle ske forandringer på sigt. Flere obligatoriske kurser er et forslag i samlæsning med 
STEM-kurser som f.eks. GDPR-kurser. 

Hvis det bliver en reduktion, så KA kun bliver 1. årig, så kunne det også være en fordel ved at få sammenlæs-
ningskurser på BA. Desuden så kan det også betyde, at noget af det der nu er på KA skal flyttes ned til BA. 

Rasmus skal til møde 14/2 vedr. STEM kurser og han vil derfor informere nærmere ud til næste møde. 

Men lige her og nu afventes der udspil fra folketinget mht. 1. årig KA. 

Der har været meldt ud fra ledelsen mht. reduktion af studienævn og det kan også give udfordringer ikke 
mindst ift. Det kan betyde mere mix af underviser. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

9. Minikonference 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Udvalget til minikonference 2 fra SoFiA (navne ikke oplyst pt.) Hanne Louise Jensen, Elia Hamann Ullerichs 
& Rasmus Juul Møberg. 

Udvalget laver et spændende oplæg og dernæst får lavet rammer omkring programmet. 

Hvis der er BA-studerende der ønsker at fremlægge deres projekt, er de meget velkomne til at melde sig.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Mathias Bylov Damsgaard mailer de 2 navne på deltager fra SoFiA til Hanne Louise Jensen 

10. Kommende eksamener – udfordringer med Chat GPT 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 
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AAU har ikke en officiel udmelding vedr. Chat GPT.  

Studienævnet skal have nedsat et udvalg der skal se på problemet. Rolf, Rasmus og Mathias Bylov Dams-
gaard samt Cecilia Have Håkansson er valgt til arbejdsgruppen, der skal se nærmere på problemet. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

11. Forslag: Morten Kyed som nyt studienævnsmedlem 

Bilag 1: - 

Hans-Peter Y Qvist vil gerne forblive som suppleant og Morten vil gerne indtræde i studienævnet. Det er god-
kendt af studienævnet.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Rasmus indstiller Morten Kyed til posten via fakultetet 

12. Afholdelse af dimission 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Innovation har udsendt mail om at dimission kan afholdes på AAU Innovate, dog vil der forventeligt blive om-
kostninger til flyttefirma, som vil blive delt mellem de afholdte dimissioner.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Rasmus undersøger udgifterne hos SIH Event og Support SIHEventSupport@adm.aau.dk  

13. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Valgfaget korrespondanceanalyse er søgt om ikke at skulle afvikles E23 (hos uddannelsesjura) pga. Jakob 
Skjøtt-Larsen ikke længere kan være underviser og koordinator på faget. Der er desuden omlægning af Kan-
didatuddannelsen som skal sættes i værk. Derfor beslutter studienævnet at korrespondanceanalyse sættes 
på stand-by. 

Udvekslingsstuderende burde have en snak med studievejledningen helt fra begyndelsen og koordinatorerne 
skal lige ledes informeres. 

SoFiA kataloget, bør være tilgængelig på den ”ny” hjemmeside.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Rasmus undersøger hvor placering skal være på hjemmesiden ang. SoFiA kataloget 
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