
 

Referat af studienævnsmøde på Sociologi  
den 8. april 2019 

 

Studienævnet for sociologi 

Fibigerstræde 13 

9220 Aalborg Ø 

http://sociologi.samf.aau.dk/ 

EAN.nr.: 5798000421110 

Sagsbehandler: 

Birthe Black Andersen 

Telefon: 9940 2816 

Email: bba@socsci.aau.dk 

Medarbejdernr. 139347 

 

Til stede:      Jakob Skjøtt-Larsen, Anja Jørgensen, Anders Petersen, Claus D. Hansen, Heidi Christina 
Gram Wallin, Iben Dich, Dianna Nyborg Leervad Korshøj, Katrine Bøgh Dethlefsen,  
Frederik Hede Rohrberg * & Jonas Thorborg Stage* , Lene Tølbøll  
*Studievejleder som deltager med observatør status 

 

Afbud:          Niklas Antonisen 

Referent:     Birthe Black Andersen 

 Dato: 25-02-2021 

Ad 1. Undervisningseffektivisering (punkt fra ledelsen v/ Lene Tølbøll & Trond Beldo Klausen) 

 Effektivisering. Hvilke tiltag er implementeret og hvad er i støbeskeen. Der er 
gjort en række tiltag for at effektivisere på krone-, timebudgettet, herunder:  Af-
skaffelse af studenterpulje til projektarbejde, nedsættelse af honorar for gæste-
forelæsere, begrænsninger af rejseudgifter i forbindelse med forelæsninger og 
eksaminer, afskaffelse af stedprøve på 1 semester. Beskæring i antal øvelses-
lærere, beskæring i vejledning til små grupper, eksamenssammenlægninger på 
1., 5. og 6. semester. Mere klyngevejledning. Større reduktion i vejledningsnorm 
til enkeltmandsspecialegrupper.  

 Oplevet behov for pædagogisk opkvalificering af undervisere. Fortsætter uæn-
dret og der gives støtte til nye tiltag samt vigtigt at ledelsen får besked, hvis der 
er ønsker.  

 Procedure for fordeling af undervisning til nyansatte. Hvordan kan det gøres 
bedre samt få dem bedre implementeret i undervisningen, det skal der mere fo-
kus omkring samt at underviserne løbende udvikler sig (frikøb), der bør være lidt 
bedre infrastruktur.  

 
 
Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

  
Ad 3.  Godkendelse af referat (Bilag) Godkendt 
  
Ad 4.  Meddelelser. Der blev holdt forårsfest på SoFiA og det var en god fest, hvor årets stu-

derende blev fundet for hvert semester. 
   
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen SoFiA har fået 

lavet en Instergram profil. SoFiA håber til næste forårsfest, at der vil komme flere un-
dervisere dertil. Mange undervisere ønskede, men havde ikke mulighed for at være til-
stede. Det vil være en god ide at melde dato ud tidligere. Studievejledningen har stadig 
ikke fået telefoner efter flytningen, hvilket er et problem. Jakob følger op på dette. 
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Ad 6.  Status på de studerendes valg af specialiseringer. Der har været en god fordeling 

mellem de forskellige fag og specialiseringsspor. Ingen spor har været overtegnede og 
på grund af samlæsningen med BA vil antallet af studerende i de enkelte lokaler være 
mindst 24 og højst 78. 
 

Ad 7.  Projektomfang og vejledningsnormer (Bilag, udsat punkt fra sidste møde 6/3). 

Ekstra forberedelsestid til nyudviklet IT-støttet undervisning fastholdes, 1. sem: sam-
menlægning af eksamen og nedskæring i timer til 2 & 6 studerende. Den forventede ef-
fekt er minimal. 3. sem: projektvejledning nedskæres lidt. 5. sem: projektvejledning ju-
steres en smule op så den afspejler niveauet på 3. semester. 6. sem: sammenlægning 
af eksamen for videnskabsteori og BA-projekt. På praktikforløbet skæres der væsentligt 
i den tildelte vejledning pr. studerende (fra 10 til 5 timer). Det besluttes samtidig at der 
skal arbejdes på at få oplægsholdere fra alle fire specialiseringsspor ind i forløbet. End-
videre, at vejledere fra de fire spor kan indgå som praktikvejledere. Specialeforbereden-
de kursus reduceres væsentlig i omfang (fra 10 til 5 ECTS) og timetal (fra 10 til 6,5 timer 
pr. studerende). Der reduceres samtidig en smule i omfanget af vejled-
ning/seminaraktivitet. Der reduceres markant i den tildelte vejledning til enkeltmands-
specialegrupper (se ovenfor). 

 
Ad 8.  PBL (Bilag) udsættes til næste gang 
 
Ad. 9  Evaluering E18 - Rummets sociologi (bilag) Forløbet har været afholdt en sidste 

gang kun for den sidste årgang på ”gammel” studieordning. Der er generel tilfredshed 
med faget og der laves nye tiltag til næste gang. Portfolioeksamen er også gennemført 
for første gang og der er givet pæne karakterer. Meget få besvarelser af evalueringen. 

 
Ad. 10 KA-studieturs evaluering (bilag) Der deltog 30 personer og 20 har besvaret spørge-

skemaet. Der har generelt været stor tilfredshed med arrangementet. Det har været en 
meget billig tur for de studerende. Flere tilmeldinger kunne være ønskeligt. Busturen til 
Aarhus bliver fremadrettet til selvbetaling. Stor opbakning til at det skal være en tur der 
fortsættes med til Aarhus primo oktober. 

 
Ad. 11 RUS-tur 2019 og 2020 Turen fortsættes med Sæby feriecenter. Der bliver ikke ekstra 

nøgler, men der er sat kameraer op ude foran og de afsidesliggende huse tages ikke i 
brug. Samtidig arrangeres der med vagter og der uddeles armbånd til deltagerne.  

 
Ad. 12 Dispensationssager. Med udgangspunkt i en konkret ansøgning vedtages det, at der 

fremadrettet kan ansøges om at gennemføre dele af kandidatuddannelsen efter bestået 
specialeeksamen. Dog max 30 ECTS point.   

 
Ad 13.  Eventuelt ikke noget. 

  
Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 2   

Ad. 3   

Ad. 4   

Ad. 5   

Ad. 6   

Ad. 7 Projektomfang og vejledningsnormer Jakob tilretter de sidste ting som er godkendt 

Ad. 8   



 
Ad. 9   

Ad. 10   

Ad. 11 RUS-tur 2020 kan bookes nu Jakob giver besked til koordinatorerne 

Ad. 12   

 


