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Ad 1. Godkendelse af dagsorden godkendt 

  
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) godkendt 
 
Ad 3.  Meddelelser Uddannelsen er presset af den generelle økonomiske situation på fakulte-

tet. Vi kender endnu ikke det endelige udfald af den afskedigelsesrunde vi netop har 
været igennem. I forlængelse af de effektiviseringer og besparelser som studienævnet 
allrede har vedtaget har vi fået godkendt studieordningsændringer således at eksamen i 
PBL på 1. semester, strukturelle forandringer og social differentiering på 5. semester og 
videregående videnskabsteori på 6. semester alle lægges sammen med de respektive 
semesterevalueringer. Der skal fremover spørges eksplicit ind til de berørte kursers 
pensum i forbindelse med den mundtlige eksamen på baggrund af projektrapporten.  
Det vil formentlig være nødvendigt med yderligere effektiviseringer og besparelser på 
uddannelsens aktiviteter allerede fra efteråret 2019  

 
Ad 4.  Meddelser fra KA i By, Bolig og Bosætning, hører fremadrettet ikke længere under 

studienævnet. Der afholdes et afsluttende statusmøde med fakulteterne med tilstede-
værelse af repræsentanter fra begge studienævn. 

 
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen Niklas er også 

valgt i Akademiskråd ind i studiemiljørådet og de efterlyser gode forslag til klyngevejled-
ning. Der er mange arrangementer som afholdes i februar. Godt fremmøde til ”hygge-
soc”, der er dog væsentlig mindre plads til disse ting efter flytningen. Der er været rigtig 
positive tilbagemeldinger på de arrangementer, der har været afholdt. Arrangementsud-
valget er i øvrigt velfungerende. 
Studievejledningen: Studievejlederne er næsten klar med program til karrieredag 4/3, de 
mangler dog en oplægsholder.    
 

Ad 6.  Godkendelse af næstformand Niklas Antonisen er valgt til næstformand.  

De indvalgt studerende er dem der vælger næstformand. 
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Ad 7.  PBL læringsmål (bilag) Med udgangspunkt i det vedlagte bilag blev muligheder og 

udfordringer ved eksplicitte PBL læringsmål diskuteret. De vedlagte mål tager højde for 
progression. Der mangler fortsat en plan for at koble mål med relevant undervisning 
som kan højne PBL-kompetencer. Det er fortsat en udfordring at skulle eksaminere i 
PBL – og ikke mindst at få censorer til at inddrage PBL i bedømmelsen. Fremadrettet 
arbejdes der løbende med PBL målene i studienævnet. Målene tages endvidere op på 
førstkommende lærermøde. De vedlagte mål betragtes som et foreløbigt udkast og kan 
ændres undervejs.   

 
 
Ad 8.  Selvevaluering handlingsplan (bilag) Der har været afholdt statusmøde med fakultet. 

Arbejdsmarkedstilknytning og frafald er væsentlige indsatsområder. Mht. sidstnævnte 
peges blandt andet på mere målrettet information til de studerende vedr. de udfordrin-
ger der kan være på uddannelsen. Det gælder eksempelvis information om omfanget af 
kvantitativ metode. Det er også vigtigt at inddrage SoFiA for at opretholde det høje ni-
veau af sociale arrangementer som har fundet sted de seneste semestre.   

 
Ad. 9.  Evalueringer. Det diskuteres indledningsvis om eksisterende forskelle i den måde 

portfolioeksaminerne gennemføres på kan opretholdes. Indstillingen er, at der er plads 
til variation, så længe den holder sig inden for de udstukne minimumsdefinitioner af en 
portfolioeksamen.  

 
- Valgfag: uddannelse og ulighed. Høj svarprocent. Flot evaluering med stor til-

fredshed med det faglige niveau og den pædagogiske form. Gode og positive 
kommentarer. Det er godt med god samarbejde på kurset. Evalueringen er god-
kendt 

- Valgfag: sundhed og sygdom lav svarprocent på kun 22%. Der er tilfredshed 

med det faglige niveau og den pædagogiske form. Der har været lidt udfordringer 
med 10 ECTS forløbet, blandt andet fordi de studerende oplever øget arbejdsbyr-
de ved selv at skulle udforme portfoliospørgsmål og definere dele af pensumlitt. 
Det bør overvejes at begrænse til 2 delopgaver. Evalueringen godkendes. 

- Valgfag: biografisk metode lav svar procent og lav forberedelsesgrad. Der er stor 
tilfredshed med øvelser, men mindre med forelæsningerne. Der lægges fra koordi-
natorside op til øget fokus på hands-on håndtering, hvilket der er opbakning til i 
studienævnet. eksamensformen ønskes ændret til portfolioeksamen, hvilket der er 
opbakning til i studienævnet. Det opfattes som positivt, at koordinator har justeret 
faget løbende i overensstemmelse med tilbagemeldinger fra studerende. Evalue-
ringen godkendes. 

 
Ad. 10. Regnskab sociologi og BBB 2018 (bilag) Som følge af stor tilbageholdenhed på ud-

giftssiden ender sociologiuddannelsen med et overskud på 341.132 kr. By, Bolig og Bo-
sætning ender med et overskud på 21.590 i forhold til det budgetterede. Der har været 
udpræget tilbageholdenhed med hensyn til udgifter i 2018.  

 
Ad. 11. Udbud af valgfag F20 forsætter uændret fra F19. Med hensyn til valgfaget i evaluering 

arbejdes der på en samlæst løsning med eksempelvis statskundskab og kriminologi. 
 
Ad. 12. Omfang af projektrapporter og eventuelle beskæringer/harmoniseringer af vejled-

ningsnormer (bilag) 
Opgavens omfang 
1 studerende: max 168.000 anslag - 70 sider af 2.400 anslag inkl. Mellemrum (før 185.000 anslag) 

2 studerende: max 192.000 anslag - 80 sider af 2.400 anslag inkl. Mellemrum (før 270.000 anslag) 



 
3 studerende: max 216.000 anslag - 90 sider af 2.400 anslag inkl. mellemrum  
4 studerende: max 240.000 anslag - 100 sider af 2.400 anslag inkl. mellemrum 
Udkast til de nye fælles retningslinjer med omfang, eksamenstid og censornorm skal tilsvarende 
nedskæres.  
Opgavelængden på projekterne er generelt lange og det undersøges fremadrettet om der med 
rimelighed kan skæres i omfang.  

 
Ad. 13. Minikonference E19 Minikonferencen afholdes på Create. Det blev besluttet at de 

studerende i år skal udforme posters med evt. posterkonkurrence. (universitetsforlaget 
kan måske trykke dem). Årets tema er: klima, klima- & miljøsociologi. Dato bliver vedta-
get af studienævnsformanden. 

 
Ad. 14. Eventuelt intet 

  
 

 

Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 2   

Ad. 3   

Ad. 4   

Ad. 5   

Ad. 6   

Ad. 7 PBL skal med som punkt på lærermøde næste gang Jakob 

   

Ad. 12 Timenormer projektlængde og vejledningsnormer Jakob laver udkast til næste gang 

 


