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

Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Malthe Rosenkvist Andersen* & Mathilde Vorre Damhus*                

*studievejleder er med observatør status    

Afbud: Melissa Rolle Bech Madsen, Heidi Christina Gram Wallin & 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: - 

Undervisning og nedlukning. Der forsøges at gennemføre fysisk undervisning, men nu med videolink til den 
undervisning, der tidligere var onsite. Lidt blandede oplevelser af forløbet. Der bør laves en opfølgning og 
beslutninger om hvordan F21 skal være. Skal F21 være med tvungen 50/50 fremmøde, når de er booket dertil 
og kun dem på teams som planlagt (hold 1 eller 2)? Det vil være nemmere at administrere, hvis der er frit valg. 
Fra underviser side er der ikke entydige præferencer for det ene eller det andet. Det samme gælder for de 
foreløbige tilbagemeldinger fra studerende. Der kan være særlig grund til at prioritere fremmøde på de første 
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semestre af uddannelserne. Ikke mindst for at modvirke frafald. Gode input til 50/50 undervisningen ønskes 
Hanne Louise undersøger holdningen på 1. og 3. semester og melder tilbage. 

Rasmus er koordinator på Mega-projektet vedr. udsatte jobs, der er bliver 3. 5. & 6. Sem involveret.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Hanne Louise spørger dem på 1. og 3. semester i næste uge om deres oplevelser og forslag mht. undervis-
ningsformer. 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Studievejledningen: Studiepraktik har været afholdt online, tilbagemeldingen fra ungdomseleverne var rigtig 
god. Mathilde stopper som studievejleder pr. 31/12 2020 pga. graviditet. 

SoFiA: Opstilling til valg, som går i gang inden for 14 dage, og der er fuld opstilling. Videoer der blev lavet, er 
taget godt imod. Der gøres opmærksom på de videoer, hvor underviserne er på kun må bruges til sociologi-
studiet. Der ser ud til at kunne blive kampvalg om studenterpladserne i studienævnet.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Studienævnsrapport 2020 

Bilag 1: studienævnsrapport 

”Trafiklys undersøgelsen” viser et lidt blandet status for sociologi.  

Der er fejl i opgørelsen af frafald – opgørelsen på forsiden passer ikke med opgørelsen inde i rapporten. Der 
har været gjort mange tiltag på uddannelsen for at mindske frafaldet. En stor del af de sociale og faglige 
arrangementer har dog måttet aflyses pga corona. Umiddelbart virker stigningen i frafald på 2 pct. beskeden 
situationen taget i betragtning.  

Overskridelse af studietid. Rigtig fint på BA, men på KA er værdierne forværret i år. Forværrelsen skyldes at 
ca. halvdelen af specialeskriverne er blevet forsinket i deres emperiindsamling og litteratursøgning pga. ned-
lukning. Det har ført til en lang række udsættelser af afleveringsfrister og til mange forsinkelser.  

DVIP dækning ingen problemer. 

STÅ-VIP radioen er gået ned. En del kan skyldes besparelser en del kan skyldes at undervisning på 5. seme-
ster + 6. semester valgfag registreres på KA (pga. samlæsning). 

Planlagt undervisning på KA. Der mangler ½ times undervisning.  

Der er en skæv fordeling af vejledning og undervisning på BA – set i forhold til kvalitetsmålene. En del af det 
bliver korrigeret med overgangen til den nye studieordning, som medfører væsentlige ændringer i vejlednings-
timer på 2. semester.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Budget 2021 

Bilag 1: - 
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Budgettet er taget med udgangspunkt fra 2019. Biblioteket indgår fortsat som en udgift på sociolog. Der er 
som sådan ikke ændret på posterne. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

7. Årets underviser 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Rolf Lyneborg Lund er igen indstillet som årets underviser fra sociologi. Det er sendt videre til fakultetet. Der 
er deadline ultimo nov. Dernæst skal alle næstformænd stemme (der kan ikke stemmes på eget studie) inden 
årets underviser findes på det samfundsvidenskabelige fakultet.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Faglige profiler til kommende specialestuderende  

Bilag 1: faglig profiler 

Ann-Dorte har sendt et brev vedr. ønsket om, at der ønskes en faglig profil (vejledningskompetencer) på samt-
lige undervisere, som skal være tilgængelig for studerende. Oversigten kunne være brugbar på flere semestre.  

Der udtrykkes bekymring for, om vejledertildelingen skal udvikle sig til en markedsplads. Det besluttes, at der 
kan udformes korte og standardiserede beskrivelser. Den enkelte vejleder skal selv udfylde.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

9. Plan for afvikling af undervisning i foråret 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Umiddelbart skal undervisningen afvikles på samme måde som E20, hvad angår fremmøde. BA med 50/50 
men KA er det nødvendig med mere tilstedeværelse eller en kombination ift. E20. 

På BA et par enkelt spor som online ligeledes valgfagene.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Feedback fra de studerende ang. undervisningsformen skal snarest laves, da der så efterfølgende vil blive 
indkaldt til ekstra studienævnsmøde.  

10. Timenormer gældende fra F21 

Bilag 1: timenormer fra F20 med tilrettelser 

De største ændringer er sket på 2. semester. Det skal vurderes af koordinatorerne om det er nødvendigt at 
udvide med en ekstra vejledningsgang, I givet fald skal vejledningstimen op med 4 timer. Alternativt med to.  

5. semester projektrapporterne er opjusteret med en time pr gruppe. 

Praktik har en væsentlig ændring, men den trådte reelt i kraft i 2019.  
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Rasmus og Jakob ser nærmere på 2. semester 

11. Eventuelt 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Digitalisering: Hvor E20 har været med ideer til hvad man vil digitalisering (flipclassroom).  

Det kunne tænkes forløb ind i F21, som kunne være eksempler for andre?  4. sem. introduktion til kvantitativ-
forløb. Det besluttes at lægge det ud i den arbejdsgruppe, som blev nedsat på lærermødet til at udvikle øvel-
serne. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob indkalder til møde, med dem der meldte sig til digitaliseringsgruppen  

 


