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

Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Melissa Rolle Bech Madsen, & Malthe Rosenkvist Andersen*               

*studievejleder er med observatør status    

Afbud: Jonas Vestergaard Stadelhofer, Heidi Christina Gram Wallin & Mathilde Vorre Damhus* 

Øvrige deltagere: - 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Bilag fra sidste møde 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Godkendt 

3. Meddelelser 

Bilag 1: - 

Her er studenter valg resultatet som er gældende fra 1. feb. 2021: 
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Dianna og Mikkel er også kommet ind i institutrådet.  

Der er givet accept til en ny informationsfilm til kommende studerende, som bør laves inden 2021, Lene T. har 
været i kontakt med Peter som har lavet den tidligere film og han er kommet med et udspil dertil. Den skal 
tage udgangspunkt i en studerendes hverdag og samt en repræsentant fra uddannelsessiden. Studienævnet 
peger på studienævnsformanden, som den mest nærliggende repræsentant. Det diskuteres også at inddrage 
Megaprojektet.  

Morten Kyed og Hanne Louise Jensen har talt om at lave film af studerende, som er kommet ud i ”anderledes” 
jobs end som de gængse. Hvilket der er stor opbakning til fra studienævnet.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob giver besked til Lene og produceren om igangsættelse 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

De studerende kunne godt ønske sig en kaffeautomat.  

SoFiA: Dianna har ikke afholdt møde med de nyvalgte pt.  

Der er ingen meddelelser fra studievejledningen  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Dimittendundersøgelsen 

Bilag 1: 091220 dimittendundersøgelse KA & 091220 dimittendundersøgelse udvikling og anbefalinger 

Ledigheden er steget kraftigt for dimittender fra årgang 2018 sammenlignet med de tidligere årgange. Stignin-
gen er problematisk fordi sociologi har kæmpet med for høje ledighedstal i en længere periode, Der er allerede 
gjort en række tiltag for at åbne uddannelsen for det omkringliggende samfund og for arbejdsmarkedet for 
dimittender, og man kan se en god effekt af disse tiltag på en række parametre (praktikdeltagelse, projektsam-
arbejder og arbejdsmarkedsorientering under uddannelse). Af seneste dimittendundersøgelse fremgå det, at 
dimittenderne i særlig grad efterspørger flere samarbejder, projektledelse, konkrete cases og organisations- 
og regnskabsforståelse. Dimittenderne får arbejde, men det tager længere tid, end som de måneder som 
undersøgelsen tager udgangspunkt i. Praktikdelen bør fortsat være et omdrejningspunkt for arbejdsmarkeds-
indsatsen. Megaprojekter på AAU, det kan lægges ind på flere semestre, i håb om at de studerende kan få 
mere praktisk erfaring. Arbejdsmarkedsindsats bliver et nødvendigt fokusområde. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 
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6. Planlægning af undervisning Forår 2021 

Bilag 1: Evalueringer 

Lokalerne ligger fast og er fordelt efter almindelig undervisning. Valgfagene er i udgangspunktet online og de 
resterende på BA er ½ fysisk og ½ online. På KA er det ikke definitivt besluttet mht. online/fysisk. 

Med hensyn til hybridundervisningen med halvt fremmøde/halvt online diskuteres det, om studerende skal 
have mulighed for at modtage undervisningen fuldt online (og fravælge fremmøde). Det er både administrativt 
krævende og til gene for studerende som har lang transporttid, hvis de er tvunget til at møde op. Omvendt er 
erfaringen at fremmødet og dermed også de studerendes mulighed for at deltage i et fagligt og socialt miljø 
på uddannelsen, daler kraftigt, hvis alle kan følge undervisningen online Vi ønsker derfor at biblioteket opretter 
de 3 teams hold pr. semester og afventer nærmere til studiestart F21, for at kunne vurdere betingelserne for 
fremmøde der.  

Der kunne gemmes nogle slots til mulighed for fysisk fremmøde til slutningen på semesteret, hvor det kan 
bruges til vejledning.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

7. Digitalisering 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

I forlængelse af digitaliseringsindsatsen i efteråret har der været nedsat en mindre ad-hoc gruppe med delta-
gelse af undervisere fra seneste lærermøde, som har diskuteret digitalisering på uddannelsen. Der peges på 
2. semester som et godt sted at starte/fortsætte implementeringen, og så udbygge digitaliseringen med den 
kommende årgang op gennem semestrene. På den måde bliver de studerende en slags digitaliseringsambas-
sadører på kommende semestre. Studienævnet ser 2. semester, hvor der bl.a. implementeres videoafleverin-
ger og tilknyttet undervisning, som et godt sted at sætte ind. Plan2learn https://aau.plan2learn.dk/Kursus-
Valg.aspx?id=76871 ville også være oplagte at forhøre om, hvad de kunne byde ind med.  

På 1. semester har der været afholdt et møde ang. eksamen om det vil være muligt at modtage et trykt projekt 
inden for at eksaminator og censor kan have fokus omkring skærmen.    

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob følger op på om det er muligt der kan kopieres projekter ud til eksaminator og censor. 

Jakob forhører sig om aflønning ift. Plan2learn  

8. 13/1 deltager Trond og Lene i ”Strategidiskussioner i studienævnene” 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

De er inviteret og har accepteret mødet.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

9. Eventuelt 

Bilag 1: - 

https://aau.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=76871
https://aau.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=76871
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Ingen punkter  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

 


