
    

Der indkaldes til Studienævnsmøde 

Onsdag d. 12. august 2020, kl. 8.30-16.30 

Comwell Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg  

 

Studienævnet for sociologi 

Fibigerstræde 13 

9220 Aalborg Ø 

http://sociologi.samf.aau.dk/ 

EAN.nr.: 5798000421110 

Sagsbehandler: 

Birthe Black Andersen 

Telefon: 9940 8136 

Email: bba@socsci.aau.dk 

Medarbejdernr. 139347 
 

 

 Dato: 25-02-2021 

 

Parkering: I gården ved Comwell Hvide Hus. Det er gratis at parkere bilen på hotellets areal ved deltagelse i 

møde og konference. P-pladser fordelt på arealer foran hotellet, og bag hotellet på p-plads og i p-kælder. Adgang 

til p-pladserne sker fra Gl. Kærvej, og bommene åbner automatisk når bilen stille nærmer sig. Ved udkørsel kan 

der ringes på bomanlæggets klokke, og der åbnes fra receptionen.  

 

Program & forplejning 

08.15 - 08.30  Ankomst samt morgenmad og kaffe/the (der er mulighed for morgenmad fra kl. 8.00)  
08.30 – 9.45  Punkt 7-8 
09.45 - 10.00  Pause  
10.00 – 12.00 Punkt 9-10+16 
12.00 - 12.45 Frokost inkl. 1 vand & kaffe 
12.45 – 14.15 Punkt 1-6 
14.15 - 14.45  Eftermiddagskaffe/the med kage, saft & frugt 
14.45 – 16.30 Punkt 11-15+17 
17.00 - 19.00  Konferencemiddag 3 retters inkl. 2 glas vin 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat (Bilag) 
3. Meddelelser 
4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/Sofia/Studievejledningen 
5. Semesterbeskrivelser E20 

- 1. semester  
- 3. semester 
- 5. semester & 7. sem. valgfag 
- Praktik og specialeforberedende 

6. Evalueringer  
- 10. semester  
- Demografi 
- Miljø & klima sociologi 
- Evalueringsteori 
- Socialpsykologi 
- Rummets sociologi (ingen studerende har svaret, derfor ikke evaluering) 
- Videregående kvalitativ metode 

http://sociologi.samf.aau.dk/
mailto:bba@socsci.aau.dk


    
7. Plan for efterårets undervisning (bilag a: arbejdspapir fra AAU med rammer og ret-

ningslinjer for afvikling af undervisning i efteråret og digitalisering. Bilag b: priorite-
ring af fremmøde/online undervisning på baggrund af tidligere drøftelser (fremsen-
des) 

8. Digitaliseringsstrategi på sociologi (se bilag fra punkt 7) 
9. Nyt valgfag på sociologiuddannelsen (Bilag) 
10. Studienævnets rolle 
11. Det sociale miljø og fastholdelse 
12. Frivilligindsatsen 
13. Studiestart: status 
14. Minikonference: status  
15. PBL: Status på implementering af PBL i studieordninger 
16. Ny struktur på 2. semester (bilag fremsendes). 
17. Eventuelt 
 

Afbud sendes til Birthe senest 8 dage før afholdelse af mødet og senest kl. 10.00.  

 

Med venlig hilsen  

 

Jakob Skjøtt-Larsen  

Studienævnsformand 


