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Udkast 

 

Referat af møde i studienævn for sociolog 

Onsdag den 10. juni 2020 

via TEAMS (pga. Corona-lukning)  

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 

 
Sagsbehandler: 
Birthe Black  Andersen 

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

Dato: 10-06-2020 
Sagsnr.: 2020-017-01076 

  

 

 

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 *, Malthe Rosenkvist Andersen* & 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: - 

Optaget på KA: 101 tilmeldt, der er pt. 48 der har accepteret tilbuddet og 10 er stadig i tvivl, vi er dimensioneret 
til 40. vi har sagt nej til 12 udefra. Status er, at det er fint. på BA 81 første prio. tilmeldt. 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

SoFiA har ikke nyt at tilføje ud over der indkaldes til generalforsamling. 

Studievejledningen har afholdt live streaming. Der var kun 1 studerende der deltog.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Studiestart/rusperiode/live stream (status og diskussion) 

Bilag 1: - 

Vi har planlagt live streaming arrangement for kommende 1. sem. 21/8 kl. 10.00-11.00 (med repræsentant fra 
SoFiA, studievejleder og studienævnsformand. 

Tutorovernatning og RUS overnatning er aflyst. Det anbefales, at der skal flere tutorer til, da man kun kan 
være i mindre grupper. Der skal være udmeldinger inden juli om håndtering på studiestart. Der skal laves 
studiestart kun vedr. sociologi, på campus øst. Der skal så vidt muligt kun være udendørs arrangementer og 
overveje om der må være alkohol. Der har været afholdt tutor-koordinatormøde, så de er i gang med at se på 
løsninger.   www.Tutor.aau.dk der skulle være inspiration at hente.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Minikonference (status ved arbejdsgruppe) 

Bilag 1: - 

Afvikles 2/10 kl. 14.00-17.00 med efterfølgende middag. Online konference. Der mødes fysisk til middagen 
om aftenen. Lokale til spisning? 

Der er forskellige forslag til oplægsholdere. Der bliver studenter- og posterrepræsentationer. I pauserne kan 
man stille spørgsmål. Den bedste poster vinder en præmie.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Der skal findes lokale til spisning. Birthe spørger create. 

7. Covid19 situationen/eksamen (status) 

Digitalisering: Hvad kan vi bruge Covid19 erfaringer til fremadrettet? 

Sommermøde: punkter til dagsorden 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Der afvikles parallel forløb alle afgangseksaminer er fysisk alle andre er online. 

http://www.tutor.aau.dk/
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Jakob har været koblet på hos alle semestre for at fortælle om eksaminer. Beslutningen ang. eksamensafhol-
delse (ikke afsluttende) er truffet af fakultetet. Der er utilfredshed med at studienævnet ikke havde indflydelse 
på beslutningen. Dianna har haft tilbudt ”prøve-eksamen for studerende”, men der har kun været ganske lille 
interesse dertil.  

Digitalundervisning (indeholder flere kategorier), der skal tænkes i at digitalisering og målet er, at det skal 
udgør 25%. Team Planner skal implementeres til al vejledning. Der afholdes et 3 times møde for underviserne 
inden det skal ibrugtages. Der er deadline for indmelding 20/8 til digitaliseringsudvalget. 

PBL-læringsmålene er implementer fra efteråret 2020.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob forhører sig hos andre fakulteter om studienævnene er blevet adspurgt 

Jakob følger op på om undervisning også er vejledning (ang. de 25 %) 

Studienævnets indflydelse, det sociale miljø, valgfag samt digitalisering skal tages med som punkter til august 
mødet. 

Sommermødet bliver 12/8 medmindre andet udmeldes snarest 

8. Eventuelt 

Bilag 1: 100620 Bilag punkt 8 - Frivillig indsats til støtte af studieintensiteten 

PBL-læringsmålene er implementeret fra efteråret 2020. 

Frivillig indsats til støtte af studieintensiteten. Dianna tilbyder hjælp til at konventere studiemiljøet til studiet. 
Men det vil kræve nogle administrative timer. Det er en opfordring, fordi det bør få færre til at føle sig alene på 
studiet. Der skal passes på, at der ikke igangsættes noget, som ikke kan fortsætte efter Dianna stopper om 2 
år, hvis det ikke er SoFiA, der står for det. Det er pt. ikke en opgave som SoFiA kan magte, da der kun er 5 
aktive bestyrelsesmedlemmer. En kobling mellem studiet og SoFiA samt studievejledningen vil værre rigtig 
godt og derfor bør der laves en arbejdsgruppe, semester koordinatorerne på 1. semester vil også gerne være 
med til nogle af møderne.  

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Frivillig indsatsen bør drøftes videre på august mødet 

 


