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Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg, Hans-Peter Y. Qvist, 

Rolf Lyneborg Lund, Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Katrine Bøgh Dethlefsen,  Melissa Rolle Bech 

Madsen, Heidi Christina Gram Wallin, Venus Athena Vangsgaard Fabricius, Emma Marianne Dam-

holt Thomas, Frederik Hede Rohrberg * &  Mathilde Vorre Damhus*       *studievejleder er med ob-

servatør status    

Afbud: Anders Petersen & Jonas Vestergaard Stadelhofer 

Øvrige deltagere: - 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

godkendt  

2. Valg af formand 

Bilag 1: - 

Jakob valgt som ordstyrer og valgt til at forsætte som studienævnsformand  

3. Valg af næstformand 

Bilag 1: - 

Dianna Nyborg Leervad Korshøj blev valgt til næstformand  

4. Meddelelser 

Bilag 1: - 
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Forretningsorden blev udleveret. Overholdelse af tavshedspligt er vigtig, især når der vendes personlige 
ting/emner.  

Den der er fraværende til kommende møder, sørger selv for at indkalde suppleant.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Studievejl. Er ved at planlægge: Kandidatdag, karrieredag (Region Nordjylland, Danpo, Østjyllands Politi og 
Epinion), studerende for en dag samt Åbent hus. For studerende for en dag ville det være godt, hvis mulige 
datoer udmeldes via hjemmesiden. Det undersøges om dette kan koordineres af tovholder på AAU frem for af 
studievejledning (studievejledning undersøger).  

SoFiA: Der mangler aktive personer i bestyrelsen og der er ikke valgt ny formand fra marts. På 4 og 6. semester 
er de gode til fremmøde når det er faglige ting, men ikke når det er socialt. Forårsfesten & Rolf og monopolet 
var en succes, men ellers ikke den store opbakning. Det ville måske være mere attraktiv, hvis der kunne tages 
nogle administrative opgaver væk fra bestyrelsen (det kunne måske være en del af de finansielle midler der 
kunne bruges). Forårsfesten er aflyst F20. Der er bestyrelsesmøde 4/2. 11/2 kl. 16.15 vil de indkalde bestyrel-
sen og event udvalget til ekstraordinær møde. Generalforsamlingsmøde er primo marts og der deltager Hanne 
Louise Jensen og Katrine Buus (koordinatorer på 1. semester). Bestyrelsen har ikke altid været klar over de 
arbejdsopgaver, der skal varetages (bl.a. minikonference & kandidatturen).   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob vil undersøge om studiet må hjælpe SoFiA med nogle administrative opgaver (studentermedhjælper 
timer). Især fordi bestyrelsen sidder i fhv. kort tid og der ikke er så meget overdragelse, når det sker. 

6. Evalueringer E19 (som er sendt pt.) 

Bilag 1: Evalueringer E19 

Valgfag Arbejdssociologi. Stor tilfredshed med det faglige indhold og den pædagogiske form. Er 

fremadrettet ikke muligt at vælge.  

Valgfag: Forbrug, Livsstil og medier Stor tilfredshed med det faglige indhold og den pædagogiske 

form. Højt fremmøde. 
 
Valgfag Kriminologi En meget omfattende evaluering. Det ville være ønskeligt fremadrettet i en 
kortere udgave. Stor til fredshed med fagligt indhold og den pædagogiske form. Der udtrykkes ønske 
om større spredning af undervisning, hvilket søges imødekommet i undervisningsplanlægningen. 
Der er lav svarprocent.  
 
Valgfag 5 semester 5 ECTS eller 7. semester 10 eller 20 ECTS: 
Hverdagsliv, kultur og emotioner Der er tilfredshed med det faglige indhold og den pædagogiske 

form. 
 
Det civile samfund og sociale bevægelser få besvarelser, men god tilfredshed generelt. Der på-

peges problemer med motivationen hos 5 ECTS studerende. Det foreslås, at der indlægges elemen-
ter fra portfoliomodellen for at øge det løbende engagement.   
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Organisationssociologi. Meget få besvarelser af evalueringen. Blandt de få besvarelser udtrykkes 

tilfredshed blandt 10 ECTS studerende, men lav tilfredshed blandt 5 ECTS studerende. Der rejses 
fra koordinatorernes side kritik af samlæsningen og eksamensformerne. Der efterspørges endvidere 
en bedre koordinering af undervisningsgange og afleveringer. Jakob kontakter koordinatorer.  
 
Biografisk metode. Der er tilfredshed med faget. Der er afprøvet en ugeopgave med portfolio-lig-
nende elementer, som der har været stor tilfredshed med blandt både studerende og koordinatorer.  
 
Forløbsanalyse på registre (kun 10 ECTS 7. sem.) Der var alt for få, der have besvaret evalueringen, 

men ellers en god evaluering, dog har eksamenstidspunktet ligget uheldigt i forhold til gruppearbejdet i em-
nespecialiseringerne. – der arbejdes fra studienævnets side på at flytte ugeeksamener fra efteråret til Januar 
måde. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Studienævnet opfordrer til at undervisere giver læsevejledninger, særligt når der er svært tilgængelige tekster 
på pensum. 

Eksamensplacering og svarprocent skal ses nærmere på for at få det optimeret, Der bør eksempelvis afsættes tid i under-
visningen/ved plenumopsamlinger til at udfylde spørgeskemaer. Positive tilbagemeldinger til underviseren, ville være op-
lagt, at sende til underviserne, da det kan være motiverende. 

 

7. Mulighed for tværfaglig specialeeksamen  

Bilag 1:Udleveret, mulighed for tværfaglig specialeeksamen. 

Der foreligger ansøgning om tværfagligt specialeskrivning. Ansøgningen imødekommes. Der skal udvikles en 
ramme der sikrer: At specialet kan udgøre et grundlag for at leve op til begge studieordninger. Om muligt bør 
tildeles fælles vejleder – alternativt afholdes fælles vejledning med de to vejledere. Eksamen afholdes indivi-
duelt med censorer fra de respektive studienævns censorkorps.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Båndoptagelse af studienævnsmøder?  

Bilag 1: - 

Områdeansvarlig Jette W. har stillet spørgsmålet. Usikkerhed ift. datasikkerhed som gør, at det kan være 
tvivlsomt om det kan være muligt. Ikke umiddelbart tilslutning til båndoptagelser.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob melder tilbage til Jette, at man ikke umiddelbart ser behovet herfor. 

9. Regnskab 2019 

Bilag 1: Regnskab 2019 sociologi 

1,5 millioners omsætning. Det er +91.000 kr. fra budgettet, hvilket er tæt på det ønskede.  

Det kunne være ønskeligt, hvis noget af overskuddet kunne anvendes til SoFiA. 
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Budget 2020. Budgettet skal monitorers de sidste måneder af året, så et eventuelt overskud kan anvendes på 
studiemæssige aktiviteter, som kunne være gavnlige, men som der ikke er afsat penge til. interne censur og 
stedprøver er nogle af de ændringer der er ift. året før.    

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

10. Udkast til buddy-ordning 

Bilag 1: Udkast til buddy-ordning 

Socialrådgiverne har kørt med ordningen og den er brugt som skabelon til det udleverede udkast. En model 
kan være at både ældre og ynge studerende skriver til studievejledningen og enten tilbyder deres hjælp eller 
søger om en buddy. Ordningen skal promoveres i starten af semestret samt via facebook-opslag.  Det disku-
teres om der eventuelt kan findes en model for oplæring af Buddyer i konflikthåndtering, grænser for deres 
arbejde mv. Muligt at studenterrådgivningen kan være behjælpelige med rådgivning. Vigtigt at man ved, at den 
der melder sig som study-buddy er en person, der er længere på studiet og som kan rådgive, men ikke er en 
”vejleder” for studiet.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob forhører sig hos Thi Merite Le, som har været trivselsrådgiver vedr. om de får en slags introduktion. 

11. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Procedure for studienævnsmøde. Mødeindkaldelse og hvad indstilles til der skal diskuteres på møderne. Se-
neste fremsendelse af dokumenter 2 dage før selve mødet.  

Minikonference er planlagt til 9. oktober 2020, men burde måske flyttes til en uge før samt måske skal dagen 
gøres kortere ift. tidligere år, f.eks. kl. 10.00-12.00 og ellers undervisning noget af dagen. Der vil blive arran-
geret et brainstormings møde i februar, hvor studerende er velkomne til at deltage.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

 


