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Ad 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

  
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) Godkendt 
 
Ad 3.  Meddelelser Besparelser hvor 3 eksaminer lægges sammen er godkendt fra efteråret 

2019. Påtænkt ændring af projekteksamen på 1. semester fra ekstern til intern censur er 
i første omgang udskudt. Udskydelsen sker som følge af forårets vanskeligheder med at 
dække undervisning med VIP.  

 Pt. er der 92 der har søgt KA-optagelse, dette er et fald på ca. 10 ift. året før. Det for-
ventes ikke at være relevant med optag udefra. Det er således kun retskravsstuderende 
der forventes optaget i 2019 (dimensioneret til 45).  

  
Ad 4.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen. Studerende 

har svært ved at gennemskue konsekvenserne af deres valg af valgfag. Det diskuteres 
at der skal opfordres til bedre fremmøde ved valgfags- og specialiseringspræsentatio-
nerne. Det besluttes at der afsætte træffetid hos studievejledningen et par dage før ar-
rangementet. Karrierdagen bliver forkortet fremover, da oplægsholdertiden skal minime-
res til 30 min. Der skal laves jobopslag på ny studievejleder. 
SoFiA har generalforsamling 6. marts og der er forventelig en del ændringer på vej. 
DJØF linkedIn mødet var med en rigtig god tilbagemelding, de øvrige arrangementer er 
også med god respons.  

 
Ad 5.  Projektomfang og vejledningsnormer (bilag) Punktet udskydes til næste gang pga. 

mange afbud. 
 

Ad 6.   Evalueringer E18 (dem der er kommet pt.) 
- 1. semester: Generel stor tilfredshed med kurserne og de studerende er vel-

forberedte. Der arbejdes på at udvide PBL-undervisningen i forbindelse med 
implementereingen af PBL-mål i studieordningen. Gruppesplit var et problem 
hos nogle. Det er et problem at godt 30% ikke synes at trives, og de eftersø-
ger flere arrangementer og især ikke-alkohol arrangementer ønskes. Tuto-
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rerne skal informere tydeligere ud om, at der skal mere fokus på at alkohol 
absolut ikke er højdepunktet for en rus-tur. Det besluttes også at der ikke 
serveres stærk alkohol på rusturen. På baggrund af de studerendes afstem-
ning om emnet fastholdes rusturen med kun én overnatning. Der var stor til-
fredshed med vagterne på rus-turen. Evalueringen godkendes. 

- 3 semester: Stor tilfredshed med det faglige indhold og den pædagogiske 

form på teorikurset. Stor tilfredshed den det faglige indhold og den pædago-
giske form på metodekurset. Stor tilfredshedshed vejledningen. Øvelsesdag 
med Invivo synes for mange timer, men aftagerpanelset siger det er vigtigt, 
den kunne evt. deles op eller afkortes med 1 slot. Del 2: ved gruppedannelse 
der er nogle der oplever forskel i på eksamensformen og for lidt differentie-
ring. Håndsoprækning til eksaminer er absolut at foretrække.  

- 5 semester: Øvelsesproblemet synes løst ift. sidste års evaluering. Der er en 

mere jævn vurdering af kurset og ret få kommentarer til kurset. Placeringen 
af teorieksamen var ikke optimalt, men problemet er fremadret løst pga.  
sammenlægning af eksaminer. Vejledningen opleves af nogle som uens, 
hvilket der tidligere er arbejdet med, og som der fortsat bør være fokus på. 
Det betones i øvrigt af studienævnet, at der skal fokus på inddragelse af teo-
rikurset, når dette inddrages i projekteksaminationen fra E19.  

- 9 semester specialeforberedende kursus: 70% har svaret på evalueringen 

og der var afsat tid dertil. Meget stor tilfredshed med kurset. Kurset skæres 
fremadrettet fra 10 ECTS til 5 ECTS. Skriveforelæsningen bliver derfor afkor-
tet (noget flyttes til 6. semester) og der skæres i vejledningsnormer 

- Rummets sociologi. Bilag ikke kommet derfor udsat til næste gang. 
- Organisations sociologi. Der er rimelig tilfredshed dog lavere end tidl. år. 

Evalueringsskemaerne kommer tilsyneladende ikke ud til alle. Det skal an-
nonceres tydeligere hvilke kurser og hvilket pensum der skal følges/læses af 
henholdsvis 5 ECTS og 10 ECTS studerende.  

- 10. semester: Der er ingen besvarelser derfor ej evalueret. 
 
 
Ad 7.  Minikonference: Miljø- og klimasociologi Program/arbejdsgruppe: Der skal findes 

en arbejdsgruppe og følgende indgår gerne: Jakob Skjøtt-Larsen, Jonas Thorborg Sta-
ge, Katrine Bøgh Dethlefsen. Ekstern forelæsere skal findes. Jakob indkalder til møde. 

 
Ad 8.  Nominering af årets studerende? (mail som er udmeldt via Moodle til de studerende): 

Til forårsfesten 5. april kåres de valgte. De studerende nominerer, og underviserne ud-
vælger 5 studerende fra hvert semester som indstilles til titlen som årets studerende. De 
studerende stemmer herefter semestervis på en kandidat.   

 
Ad 9. Eventuelt: semesterbeskrivelse F19 praktik ny modtaget. De to indkald ligger ikke inde 

i semesteret og der for ikke et krav til at man skal møde op.  
  
Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 9 Næste rus-tur: ikke stærkere drikke end øl. 
Tutorerne skal holde igen med alkohol. 
Vagterne i Sæby fungerer fint. 
Det skal undersøges om der kan uddeles 
flere nøgler pr. person. Særligt fokus på 
de afsides liggende huse. 

Jakob sørge for at informer planlæggerne 
 
 
Jakob tager kontakt til Sæby Feriecenter 

 


