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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: dagsorden 

Godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Referat fra 14/8 

godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Meddelser 

Bilag 1: - 
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Indstilling:  

Der er åbnet op for at studerende der skriver projekt på henholdsvis 10 ECTS og 20 ECTS godt kan skrive 
sammen. De skal dog stadig eksamineres hver for sig, således at 20 ECTS-studerende kan eksamineres i 
kursusrækkens pensum, hvorimod 10 ECTS studerende alene høres i det pensum der opgives i projektet  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Studiestart, det tyder på at 1. semester er faldet rigtig godt til, der er stort fremmøde til alle typer arrangementer 
uanset om det indbefatter alkohol eller ej. Der er stor tilmelding til rusturen, selvom den pga. besparelser er 
koster mere i år for de studerende. Der har været store udfordringer med pladsen i forelæsningslokalerne. 
Næste år bør vi have adgang til større lokaler. Af konkrete aktiviteter kan nævnes: ”Den store bagedyst”, er 
ændret til en sportsdag og der er ingen forfest inden. Midtvejshygge er godt især hvis det bliver accepteret der 
ikke drikkes. Tour de Aalborg var også et godt arrangement.  

SoFiA vil ikke lave arrangementer her i begyndelsen der har noget med alkohol at gøre. De har generalfor-
samling 16/10, 5. oktober afholdes der ”kom sammen fest”.  Bestyrelsesmøde 10/9 der møde en op fra 1. sem. 
Studentersamfundet afholder ikke nogle arrangementer her i begyndelsen.  

Studievejledning er godt i gang med planlægningen af KA-studietur 4-5. oktober.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Klyngevejledning (punkt fra sidste møde) 

Bilag 1: - 

Der udbydes pt klyngevejledning på 2. semester og 5. semester, ligesom der indgår klyngeelementer på både 
1. semester og 10 semester + på det specialeforberedende kursus.  

Klyngevejledning fungerer rigtig godt på det specialeforberedende kursus, fordi de studerende er velforbe-
redte. De studerende opfordres til at bruge hinanden i forløbet, og laver bl.a.  power point-præsentationer. 

PBL skal ind tænkes mere eksplicit i klyngevejledningen og der skal udformes skabeloner for kritik, som de 
studerende kan følge. 

Indstillingen fra Studienævnet er, at, der bør derfor opfordres til at klyngevejledning udbredes til flere semestre. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. Evalueringer F19 

Bilag 1: Evalueringer F19 

Bilag 2: 

Indstilling:  
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 4. semester særdeles positiv evaluering ikke mindst sammenlignet fra tidligere år. Koordinatorerne 
foreslår flere studenteroplæg og måske mere stringens i øvelserne. Der skulle måske indføres det 
som på 2. sem. med mundtlige oplæg. Det er godt når der afholdes øvelser efter en forelæsning. 

 Valgfag: Miljø- & klima sociologi kurset er blevet lavet om og der er god tilfredshed med kurset. 

 Valgfag: Evalueringsteori Der er lidt blandet tilfredshed med kurset. Men det er sidste gang kurset 
har været afviklet på denne form. Det eksisterende kursus nedlægges fremover, faget vil fremover 
blive samlæsning med statskundskab.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

7. Mødekalender 2020 

Bilag 1: mødekalender 2020 

Udsat til næste gang.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob hører Lene T. om der skal laves ændringer 

8. PBL og KA studieordning med konkrete læringsmål 

Bilag 1: - 

Planlagt implementering af progressive PBL-læringsmål i 3 niv.:  

Niveau 1: Vi forventer at de studerende kan redegøre for, anvende, begrunde og i samarbejde organisere en 
problemorienteret tilgang til fagets emner (BA 1-5. semester) 

Niveau 2: Vi forventer en større selvstændighed i udførelsen og større kompleksitet i arbejdsopgaverne i 
samme læringsmål (BA 6. semester og KA 1. og 2. semester).  

Niveau 3: Vi forventer at de studerende kan arbejde med PBL på et videregående niveau (komplekse pro-
blemstillinger) og at de kan overføre deres PBL kompetencer til nye situationer, herunder at de kan 
overføre viden og erfaringer fra deres problemorienterede projektarbejde til deres fremtidige pro-
jektorienterede arbejdsliv (fra projektrapport til projektstyring) (KA 3. og 4. semester). 

Fagligt indput og udprøvning af progression af PBL-læringsmål 

Niveau 1 (1.-5. semester): Der udbydes et selvstændigt kursus i PBL og metode som eksamineres 
sammen med projektrapport. Som en del af PBL-kurset udbydes en workshop i akademisk dannelse 
og det problemorienterede arbejde, samt i gruppe- og læringsprocesser.   

Niveau 2 (6. semester og 1 år på kandidatuddannelsen) Det faglige input for studerende på niveau 
2 findes på 6 semester og inkluderes i eksisterende kursus i videregående videnskabsteori (5 
ECTS), som eksamineres i sammenhæng med projekteksamen. Ud over en indføring i de centrale 
videnskabsteoretiske positioner gives en forelæsning i ”det problemorienterede arbejde og andre 
arbejdsformer” samt en workshop med titlen ”sandhed og skrivestil i det problemorienterede ar-
bejde”.  

Studerende på kandidatuddannelsens 1. og 2. semester eksamineres med udgangspunkt i læ-
ringsmål på niveau 2.  Der kan udbydes ad-hoc undervisning til studerende som optages fra ikke-
problemorienterede BA-uddannelser 

Niveau 3 (sidste år på kandidatuddannelsen):  
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Ved praktikeksamen udprøves delmål vedr. Interpersonelle kompetencer, strukturelle kompe-
tencer (projektstyring) og meta-kognitive kompetencer med udgangspunkt i praktikrapport. Det fag-
lige input består i workshops, hvor de studerende gennem fremlæggelser reflekterer over betydnin-
gen af den PBL-orienterede arbejdsform for deres evne til at udføre professionel praksis i forskel-
ligartede samarbejdsrelationer samt over organiseringen af deres professionelle praksis. 

Ved det specialeforberedende kursus udprøves delmål vedr. problemorienterede kompetencer 
og strukturelle kompetencer. I kurset introduceres til informationssøgning (state of the art) samt til 
arbejdet med problemformulering, projektdesign og tidsplan 

Ved specialeeksamen udprøves delmål vedr. problemorienterede kompetencer, herunder ev-
nen til på et videregående niveau at kunne identificere, analysere, formulere og behandle autenti-
ske problemer på eksemplarisk vis. 

 

Studienævnet godkender udkastet af inddragelsen af PBL-læringsmål og det tages op på lærermødet 25/9.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

9. Placering af uddannelsessociologi på kandidatuddannelsen 

Bilag 1: - 

Uddannelsessociologi på uddannelsen. Der er formentlig aftagere til kandidater med uddannelsesprofil. Dog 
er der ikke basis for at oprette flere selvstændige forløb. Faget er pt indplaceret under Det moderne arbejdsliv, 
hvor der er mulighed for at skrive projekt.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

10. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Diskussionen om studerendes mulighed for at vælge om, når det gælder valgfag og specialiseringer udsættes 
til næste gang – der skal udarbejdes kort beslutningspapir.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob samlet noget materiale til næste gang ang. valgfrihed, så der kan træffes en beslutning desangående 
som et punkt. 

 


