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via TEAMS (pga. Corona-lukning) 
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9100 Aalborg 

 
Sagsbehandler: 
Birthe Black  Andersen 

Telefon: 9940 8136 
Email: bba@sociologi.aau.dk 
 

Dato: 13-05-2020 
Sagsnr.: 2019-017-00986 

  

 

 

Deltagere: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Hanne Louise Jensen, Rasmus Juul Møberg,      

Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Katrine Bøgh Dethlefsen,  Melissa Rolle Bech Madsen, Frederik 

Hede Rohrberg * & Mathilde Vorre Damhus*                         *studievejleder er med observatør status

    

Afbud: Jonas Vestergaard Stadelhofer 

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: - 

Der er nedsat en hurtigarbejdende Taskforce gruppe, som arbejder på studiestart. De har deadline 20/5 med 
tilbagemeldinger desangående. 
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Udspil fra centralhold vedr. tutorindsats, der kommer seminar 15/8 for tutorer og et separat forløb for RUS-
koordinatorer. Lokalpraksis for hvordan vi ønsker ansættelser bibeholdes. 

RUS-opholdet, der kan selve opholdet i Sæby afbestilles 14 dage før, uden det koster studiet noget.  

Udsættelse af aflevering 6.  og 10. semester der har været ca. 27 studerende der har søgt. Dem der har fået 
udsættelse, der skal sekretærerne give vejlederne besked. Vejlederne fået mail fra sekretariatet, for at høre 
om de selv ønsker at finde censorer og med deadline 13/5, hvilket kan være vanskeligt med så kort svartid, 
mange ønsker formentlig selv at finde censor.  

På seneste lærermøde blev teams til eksamen afprøvet. Endvidere var der runde på de forskellige semestre. 
Der er lavt forskellige typer opsamling på henholdsvis 2. semester og 4. semester.  

På BA- studiet er man begyndt at afvikle virtuelle fredagsmøder, da mange har behov for ”social kontakt”  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA har fået fhv. mange ansøgninger om økonomisk støtte til div. projekter. 

Studievejledningen: der har været snakket om et team-møde med studerende. Ny afløser for Fredrik er Malthe 
Rosenkvist Andersen. 

De har afholdt møde med Central studievejledning ang. Corona-tiden.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. -6.Status på situationen vedr. online undervisning og eksamen. Diskussion af de fælles retnings-
linjer for afvikling af eksamen + opsamling på on-line-undervisning 

Bilag 1: 130520 punkt 5 – vejledning til eksaminator og censor ifm afholdelse af digitaleksamen.                                                     
Bilag 2: 130520 bilag punkt 5 – vejledning til studerende ifm digitale eksaminer 010520 

Mundtlig eksamen kommer til at foregå på Teams. Der er udsendt en relativt detaljeret plan for gennemførelse 
af eksamen og opmærksomhedspunkter ved eksamen til både undervisere og studerende. Fremgangsmåden 
har været drøftet på lærermøde og Jakob har holdt – og planlægger at afholde informationsmøde for alle 
semestre, med undtagelse af 4 semester, som ikke har mundtlig eksamen 

Team-brugere opfordres kraftigt til at bruge hørertelefoner, især pga. akustikken.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

7.-8. Fælles valgfagsudbud i sociologisk metode på samf.? Der efterspørges fælles fagligt metodetil-
bud inden for nyere digitale metoder/computational thinking. Vi har mulighed for at udbyde det. 

Bilag 1: beskrivelse af Computational thinking 

Valgfaget er tænkt som et udbud på 6. semester for sociologi og 4. semester Pol adm. Pol adm. vurderer at 
det kunne være interessant for 10-12 studerende. Man kan forvente interesse fra andre uddannelser på fakul-
tetet også. Det er godt med mere avanceret kvant udbud.  
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Der udtrykkes interesse for valgfaget fra studienævnets side. Men også en reservation i forhold til at oprette 
et fag uden at det har været diskuteret bredt i lærergruppen, og i en situation hvor der har været lukket valgfag 
ned. Faget er dog interessant og det er en særlig situation at det kan udbydes i samarbejde med pol adm. 
Studienævnet vil ikke tage stilling på det nuværende tidspunkt – men først på baggrund af en bredere inddra-
gelse af lærergruppe mv.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob tager punktet op på lærermødet i august.  

9. Minikonference: Skal vi gennemføre minikonferencen i efteråret? Hvad skal årets tema være? 

Bilag 1: spørgeskemaundersøgelses svar 

På baggrund af rundsendt spørgeskema fremgår det, at der er en del forskellige årsager, til hvorfor studerende 
ej er mød (ikke hørt om det, for meget med en hel dag og om det giver mening for sociologer). Det skal være 
et fagligt arrangement der ligger sidst på dagen, efterfulgt af fest. Forslag til temaer, Corona, Klima & bære-
dygtighed, arbejdsmarkedet, hverdagslivet. 

”Corona tiden” (frygt, angst, sammenhold, følelser, ulighed i pandemien), ville være oplagt tema.  

Minikonferencen af pt. afsat til 2/10, men det kan godt være der skal ses på den som digitalt arrangement. 

Posters var absolut et godt initiativ sidste år. Men lidt tydeligere retningslinjer ville være ønskeligt, set fra 
studerendes synsvinkel. 

Der er flere forslag til oplægsholdere og organisering, som arrangementsgruppen arbejder videre med  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Det overlades til arbejdsgruppen, at lave overskriften på det ønskede tema 

10. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

ingen  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

 


