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Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Hanne Louise Jensen, Dianna Nyborg Leervad 

Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, Malthe Rosenkvist Andersen* & Frederik  Hede Rohrberg*                                 

*studievejleder er med observatør status-    

Afbud: Rasmus Juul Møberg, Heidi Christina Gram Wallin & Jonas Vestergaard Stadelhofer 

Øvrige deltagere: Lene Tølbøll, Trond Beldo Klausen & Palle Steen Hansen deltager i punkt 6 

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) 

-Der er ikke lavet opfølgning af kopiering af projekter her i Coronaperioden 

3. Meddelelser 

Bilag 1: - 

Rektors udmelding af organisatoriske forandringer:  

- Vil etabler centralenhed vedr. PBL.  

- Sammenlægning af Hum.- & samf. Fakultet.  
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- Integration af STEM og SAMF uddannelser. 

Underviserne vil gerne, hvis det kunne lade sig gøre at få samarbejde med PBL-enheden, så den enhed 
f.eks. kunne være behjælpelig med problemer. 

Integrationsdelen der vil det være godt hvis Verdensmålene kunne inddrages.  

Studienævnet er nødt til aktiv at tage del i hvad vi forventer på de nye områder. Faglig identitet af sociologi 
er vigtig, at kunne redegøre for. Fokus omkring vores uddannelser, hvor vi kan udvikle kurser i samarbejde 
med STEM uddannelserne. 

Corona: Der er lagt op til en forlængelse frem til 28. februar, dvs. al undervisning den første måned er online. 
Studerende får ikke umiddelbart adgang til Campus.  

Lige inden den skriftlige eksamen hos 1. års studerende, har der været meget urolighed/usikkerhed hos de 
studerende, har koordinatorerne bemærket. Der bør måske laves en samlet overgangs information inden for-
årssemesteret igangsættes. 

Noget a la ”Rolf og monopolet” bør måske tages op igen. Måske RUS-instruktørerne kunne ansættes igen til 
at være de ”uformelle” personer, som de studerende kunne stille spørgsmål til, studievejledningen vil også 
gerne deltage. 

Statusmøde 15/1med fakultetet: Strategi vedr. Employability. Der bør udarbejdes flere tiltag i det spor som 
allerede er lagt ud for uddannelsen: Mere kontakt med erhvervsliv og det omgivende samfund gennem praktik 
og projektsamarbejde. En forsættelse af samarbejdet med karrierecenteret. Øget fokus på projektsamarbejdet 
og skaffe flere praktiksteder og flere virksomhedsbesøg. Øget fokus på Megaprojekter. Digital understøttet 
faglighed og mere eksplicit fokus på PBL og på praktikpladsen. På BA forløbet kunne der åbnes op for i højere 
grad at samarbejde med virksomheder og Mega projekter. Øvelser på BA-uddannelsen kunne tunes mere 
mod de arbejdsformer som anvendes i arbejdslivet.    

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob undersøger: Hvornår der kommer frafaldsstatistik på 1. års studerende? 

Jakob: Koordinatorerne og studienævnsformand bør afvikle teamsmøder med de studerende f.eks. 1 gang månedlig, for 
at forhindre usikkerhed. 

Jakob undersøger: om der kan bevilliges timer til de tidligere RUS-instruktører. 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Der var ingen meddelelser  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Semesterbeskrivelser F21 

Bilag 1: -  

2. semester: side 6-8 omfang og arbejdsindsats, samt de 2 videoer er nyt (de studerende 
vil blive mere orienteret ang. videoerne, når tiden sig nærmer. Godkendt. 

4. semester: godkendt. 
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6. semester: side 10 indhold i BA-projekt indsat nyt pasus, hvilket også går igen på 7. & 
8. sem. Kunne være ønskeligt med udspecificering eller litteraturhenvisnin-
ger dertil. Godkendt. 

Valgfag Surveymetodik: Godkendt. 
Valgfag Demografi: Godkendt. 
Valgfag Miljø- og klima sociologi: Godkendt. 
Valgfag Evalueringsteori: Godkendt. 
Valgfag Socialpsykologi: Godkendt.  
 

Valgfag 6 semester 5 ECTS eller 8. semester 10 eller 20 ECTS: 
Kun 6 semester: Nyere digitale metoder i samfundsvidenskab I: Det nye valgfag som 
også udbydes på andre uddannelser. Blev gennemgået, der skal laves få rettelser. God-
kendt. 
Samtidsdiagnoser & afvigelser: Godkendt. 
Rummets sociologi: Godkendt. 
Moderne arbejdsliv og HRM: Godkendt.  
Køn, Migration & protester: Godkendt. 
Videregående kvalitativ metode: Godkendt. 
 

Valgfag Kun 10 ECTS på 8 semester: videre gående kvantitativ metode: Godkendt. 
 

10. semester: Godkendt. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Til et senere møde punkt vedr. eventuel merit af det nye valgfag ”Nyere digitale metoder i samfundsvidenskab 
I+II”.  

6. Strategidiskussion med deltagelse af institutleder/viceinstitutleder & Palle Steen Hansen 

Bilag 1: - 

Dialog med studienævnene ønskes af instituttet især fordi den nuværende strategi udløber i 2021, og der skal 
laves udkast til en ny. Det forskningsbaserede var hovedemne i den nuværende. Vigtigt at strategien er så 
sigende som muligt. Digitalisering ligger ligefor som en inddragelse. Oplagt at starte på BA og udbrede det til 
KA.  

Tematikker til næste strategiperiode:  

- Employability (Ansættelsesbarhed) hvad er sociologi for en uddannelse og hvad vil vi med den, og 
hvad vil vi opnå, at vores studerende kommer ud med til slut?   

- Digitalisering, skal skrives mere ind også ud over det vi satte iværk i marts pga. Corona. Digitalisering 
skal både implementeres i undervisning og som en kompetence hos de studerende. Fokus på faglig 
forankring af digitaliseringstiltag.   

- Verdensmålene hvordan kan de være fagrelevante. 

- Sikre forskningsbaseret undervisning.  

- Efter- og videregående uddannelser/kurser 

 

I udspil fra rektor lægges om til en sammenlægning mellem HUM- & samf. Fakulteterne (SSH) og på uddan-
nelsessiden til tværfagligt samarbejde med STEM (STEM (science, technology, engineering og mathematics inkl. 
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IT)). Planerne om samarbejde med STEM kommer som en overraskelse. Det diskuteres, at Instituttet bør 
lægge vægt på et tværvidenskabeligt samarbejde baseret på stærke kernefagligheder, snare end den udvan-
ding af de forskellige fagligheder. Endvidere bør man spille en aktiv rolle i formuleringen af potentielle 
HUM/SAMF bidrag i både undervisnings- og forskningssammenhænge.  

Når det gælder Employability bør uddannelsen fortsætte sit fokus på kontakt til erhvervslivet, praktikken og 
projektsamarbejde med projektbørs. Karrierecenteret er en vigtig samarbejdspartner. Digitaliseringstemaet 
omhandler dels om de kompetencer som de studerende skal have og som skal implementeres i studieordnin-
gen. Det handler også om undervisernes muligheder for at implementere blended lerning, FlipClasroom, vi-
deoafleveringer, teams-platforme etc. 

Efter- videreuddannelse omkring metode kunne være et muligt udbud.  

Det er vigtigt, at en implementering af verdensmålene både funderes i undervisningen og i forskningsgrup-
perne. GRU samtalerne der kunne Trond kunne ved GRU samtaler bede om formulering af gruppernes bidrag 
til verdensmålene.  

Skal der være et studieordningstillæg til strategiplanen fra studienævnene (Ikke mindst for at de enkeltes fag-
lighed kommer til at stå mere frem)? Hvis det skal, så skal det snarest være. Tværfagligheden kan måske 
komme mere tydelig frem på denne måde, men det er vigtigt for de studerende, at STEM ikke bliver trukket 
ned over dem.  

Hvad har studienævnet behov for at instituttet gør? Kortlægning af hvordan forskning ift. Verdensmålene 
spiller ind. Omlægningerne er gået meget stærkt derfor kan der ønske en bedre trinvis proces. Fagligheden er 
vigtig, at få med ind i processen. Bevægelse hen imod projektsamarbejde og netværk der bør prioriteres res-
sourcemæssigt. Den centrale PBL-enhed der etableres på AAU bør være konkret samarbejdspartner ved stu-
dienævnenes strategiske udvikling såvel som ved gruppesplit mv, hvor der kunne oprettes en vejledningsfunk-
tion vedr. gruppeprocesser. Det kunne betyde at studerende skal rådføre sig hos PBL-centralen inden der 
f.eks. kunne komme gruppeopdeling på tale. Tænke en enhed ind der kan tænke implementering af digitalise-
ring og PBL ind. Evt. understøttelse til at udvikle alumnenetværk mv.  

Strategien forventes færdig i oktober. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

7. Strategidiskussion fortsat 

Bilag 1: - 

Fremgår under punkt 6  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Afvikling af undervisning i foråret: Diskussion af scenarier & præferencer 

Bilag 1: - 

Ikke aktuelt at diskutere pt. da det er bestemt at udskyde fysisk fremmøde til efter 28/2  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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9. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Pt. har vi 3 studerende der ønsker udlandsophold F21. Der skal skrives til dem, så vi ved om de tager afsted 
og ift. reglerne.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

 


