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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Bilag fra sidste møde 

Godkendt  

3. Meddelelser 

Bilag 1: - 

Al undervisning og eksaminer skal afvikles online.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Der er lavet et SoFiA-team med rigtig mange forskellige ting man kan foretage sig ”socialt”, i håb om at man 
ikke føler sig for ensom, her hvor alting er lukket ned for fysisk fremmøde.  

Studievejledningen: der er man i gang med ansættelsesprocedure for at finde afløser for Frederik. Eksamens-
angst har ekstra betydning især nu, hvor man sidder alene, så der bør laves nogle centrale udbud, da det ikke 
bør være en opgave for decentralstudievejledning. Mathilde & Frederik kan henvise til, hvor de skal søge hjælp 
desangående.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob forhører sig hos studieleder om der bliver lavet handling ang. problemet eksamensangst. 

5. Undervisningssituationen under nedlukningen (bilag) 
- Afvikling af undervisning – erfaringsudveksling 
- Afvikling af eksamen – information om fælles retningslinjer og diskussion (se: https://www.stu-

dieservice.aau.dk/studielegalitet).  
- Muligheder for dispensation for afleveringsfrist og afvikling af mundtlig eksamen. 
- Adgang til litteratur 

Bilag 1: Anbefalinger fra studenterrepræsentanter til afvikling af undervisning og eksamen i nedlukningsperioden 

- Afvikling af undervisning – erfaringsudveksling Al undervisning afvikles via Teams eller hvordan den 
enkelte underviser ellers foretrækker video, slides etc. Øvelser forløber fhv. problemfrit, især på KA-for-
løber det godt. Der kan være særlige vanskeligheder i forhold til at arbejde med de indledende undervis-
ning i statistiske programmer. (På 4. semester kan der være behov for ekstra opsamling). Alle kan dog 
hurtigt blive enige om, at den fysiske tilstedeværelse er mest optimal. Det er vigtigt, at når den her periode 
er ovre, at digitalisering også bliver taget op på lærermøder. Flip-classroom er fint, men det skal være 
den didaktiske og pædagogiske undervisning, der skal være mest brugt. Vigtigt ved evalueringen, at det 
foregår under de givne omstændigheder.  Stor tilfredshed med at der løbende kommer informationer ud 
til de studerende. 

- Afvikling af eksamen – information om fælles retningslinjer og diskussion. Det bør undersøges om 
andre har erfaring med afvikling af mdt. eksamen, som vi kan høste erfaring fra. Det kan måske blive 
vanskeligt at komme til orde for alle, når grupperne er meget store. Det er vigtigt at censor og eksaminator 
er opmærksomme på, at alle kommer til orde. Umiddelbart vil det være teams, der er at fortrække som 
platform. Studerende skal kompenseres for eventuelle tekniske nedbrud. Censor tager tid ved nedbrud. 

- Det er besluttet og udmeldt fra direktionens side, at alle sommereksaminer kommer til at foregå digitalt. 
Det gælder uanset udviklingen i restriktioner fra centralt hold. Der skal godkendes en tro og love erklæring 
i digital eksamen og ellers ved starten vises billeder af det lokale som den studerende sidder i, for at sikre 
at lokalet er tomt.  

- Muligheder for dispensation for afleveringsfrist og afvikling af mundtlig eksamen. Der er mulighed 
for at ansøge om udsættelse af projektaflevering og eksamenstidspunkt. Ansøgninger følger almindelig 
procedure. Der fastsættes et fast tidspunkt for seneste vejledning af hensyn til øvrig eksamensafvikling. 
Seneste ansøgningsfrist 1/5. Der tildeles ikke yderligere vejledningstimer. Sidste frist for aflevering bliver 1/8. 

- Adgang til litteratur: AUB har sendt mail ud til studerende. Studerende er velkomne til at kontakte dem 
vedr. litteratur. Generelt så er de fleste sociologistuderende flinke til at udlåne deres bøger så andre kan 
låne, desuden findes der en Facebook side der hedder ”coronabiblioteket” 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob undersøger om dem der bor i 1-værelses lejlighed, om de må have en samboende i lokalet samtidig 
med eksamensafviklingen. 

Jakob undersøger ift. udsættelser, hvordan de andre studienævn ser på problemet, inden studerende svares. 

https://www.studieservice.aau.dk/studielegalitet
https://www.studieservice.aau.dk/studielegalitet
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6. Undervisernes oplevelse af arbejdsmiljøet 

Bilag 1: - 

Det er frustrerende ikke at møde de studerende i lokalerne, og der bruges meget ekstra tid på digitalt under-
visning, men dejligt at mange studerende melder positivt tilbage.  

Men der er stor forståelse for dem, der har det svært med små børn, der skal underholdes samtidig med 
planlægning og undervisning.  

Forskningstid er der ikke blev afsat så meget tid til, fordi det har været digital undervisning og vejledning, der 
har haft størst fokus.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

7. Sociale og faglige tiltag under nedlukning – hvad er gjort og hvad kan vi gøre fremadrettet? 

Bilag 1: - 

Vi kan sandsynligvis forvente et større frafald end tidligere år. ”Rolf og monopolet” afvikles bl.a. d.d. som er en 
del af sociale tiltag. Digital Campus og SoFiA sociale digitale fungerer også, men det kræver også et overskud 
at deltage som ikke alle har. Ofte er det ikke mere samvær via skærmen man har behov for.  

Måske Jakob vil afholde 1 times team efter 1/5 med studerende. Der skal måske oprettes 1 times ugentlig 
telefontid/møde med Jakob for de studerende, men studievejledningen har faktisk ikke ret mange opgaver pt. 
så der må gerne henvises til dem hvis muligt.    

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Punkt fra sidste møde under eventuelt ang. spørgeskema til studerende vedr. minikonference. 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=35PUTMQ5LJ9K bliver lagt ud på Moodle.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=35PUTMQ5LJ9K

