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Frederik Hede Rohrberg * & Jonas Thorborg Stage*  
*Studievejleder som deltager med observatør status 

 

Afbud:          Signe Deichmann Nielsen, Anja Jørgensen & Anders Petersen 

Referent:     Birthe Black Andersen 

 Dato: 25-02-2021 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden ok  

  
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) ok (ændre Diana Nyborg Leervad Korshøj til ej mødt) 
 
Ad 3.  Meddelelser Uddannelsen skal flytte lokaler senest 31/1 2019 pga. besparelser.  
 
Ad 4.  Meddelelser fra KA i By, Bolig og Bosætning v/Anja ikke drøftet pga. afbud fra Anja. 
 
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen. SoFiA vil ger-

ne have meddelelser ud så snart der ligger noget vedr. besparelser. Der er 5 begiven-
heder planlagt her i februar. Ønske om at få arrangementer ind i semesterbeskrivelser-
ne. Studievejledning er i gang med at planlægge karrieredagen 4. marts og uddannel-
sesmesse 1. marts samt at få overblik over evalueringen af KA-studieturen.  

 
Ad 6.   Semesterbeskrivelse F19 

- 6. semester:  Godkendt med mindre ændringer 
- 2. semester: Godkendt med mindre ændringer. 
- 8. semester incl. Valgfag BA-6 sem.: Der er byttet rundt på titel og indhold side 

12-16. Køn migration mangler skal skrives ind. godkendt 
- 4. semester: Det er besluttet ikke at have øvelseslærer på streams, hvilket skal 

ændres. Beskrivelse af klimasociologi bør tilpasses ny overskrift. Mål og fag indhold 
skal opdateres og der skal overvejes om der er overlap på nogle valgfag især sund-
hed og rummets sociologi. 

 

Ad 7.  Evalueringer (dem der er kommet pt.) 
- Valgfag: Hverdagsliv, kultur & emotioner Godt evalueret 80% godt faglig indhold 

god forberedelsesgrad og portfolio godt modtaget. Der ønskes at det bedre fremgår 
om det vedrører 5, 10 eller 20 ECTS. Kunne evt. laves på moodle i ”kasser”, hvad 
der vedrører hvilke ECTS. Godkendt. 
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- Valgfag: Forløbsanalyse generel tilfredshed med kurset. Der er dog et par af de 

studerende som udtrykker utilfredshed med at være tvunget til at følge et kvantitativt 
fag. Godkendt. 

- Valgfag: Kriminologi stor generel tilfredshed med både fagligt indhold og pædago-
gisk form. Godkendt. 

- Valgfag: Det moderne arbejdsliv og HRM et hold med få studerende da det kun 

har kørt for gammel studieordning.  De studerende er mere aktive til portfoliomodel-
len. Godkendt. 

- Valgfag: Arbejdssociologi generel stor tilfredshed med. Der er enkelte der synes 
det er for forskningsbaseret. Endvidere er der mange som ikke har afleveret eksa-
mensopgave. Årsag kendes ikke. Godkendt. 

- Valgfag: Forbrug livsstil og medier generel stor tilfredshed med fagligt indhold og 
pædagogisk form. Bedre generel forberedelsesgrad end tidligere. Godkendt. 

- Valgfag: Korrespondanceanalyse generel stor tilfredshed. Høj forberedelsesgrad.   
- Valgfag: Det civile samfund og sociale bevægelser Godkendt. 
- Generel stor tilfredshed. De studerende har følt sig tidsmæssigt presset. Portfolio-

modellen er kortet lidt ned og passer fint med ECTS. Godkendt. 

 
Ad 8.  Valg af næstformand til studienævnet skal findes af de studerende inden næste 

møde den 13/2 der er en klar til næste møde 13/2 
 
Ad. 9 PBL læringsmål udsat til næste møde i februar 
 
 
Ad. 10 Eventuelt Muligheden for at afskaffe papir afleveringen eksamensopgaver, skal endelig 

afgøres på mail afstemning, så evt. ændring har indflydelse på semesterbeskrivelserne 
(Papirformat er nu afskaffet red.). Der er litteratursøgningskursus på 1. 6. og 10. se-

mester. Der kunne evt. laves en form for lodtrænings præmie (evt. bøger) hvis man del-
tager i evaluering, hvis det kunne forbedre svarprocenten. 

 

  
 

 

Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 2   

Ad. 3   

Ad. 4   

Ad. 5   

Ad. 6   

Ad. 7   

Ad. 8   

Ad. 9 PBL udsat til næste gang Jakob 

Ad. 10   

 


