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Ad 1. Godkendelse af dagsorden ok  
  
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) ok 
  
Ad 3.  Meddelelser statusmøde med fakultetet 18. januar vedr. studienævnsrapport. Valgfa-

get evalueringsteori er tænkt, som værende et fag i foråret derfor med i turnusordning. 
Der bør laves et oplæg til turnus og det tages op til næste møde.  

 Suppleanter skal med til næste møde pga. det er en ny periode der startes op. 
   
Ad 4.  Meddelelser fra KA i By, Bolig og Bosætning v/Anja Robusthedsanalysen har be-

virket mange møder. Der tages stilling til den fremtidige finansiering i øjeblikket. Face-
book reklameringen har bevirket meget opmærksomhed. 5/2 Deltager BBB ved præ-
sentationen af kandidatuddannelser for sociologistuderende. Studieordningsændringer 
er lagt ud på hjemmesiden. 

 
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen De arbejder 

pt. på årshjul, overlevering af opgaver samt hvad valgmidlerne skal anvendes til. Fra 
studievejledningen arbejder de på KA-dagen og messe. 

 
Ad 6.  Godkendelse af semesterbeskrivelser sociologi (Bilag) Det kunne være rart hvis 

studienævnet vidste, om der er foretaget væsentlige ændringer ift. sidst, derfor ønskes 
kort beskrivelse af større ændringer.  
- 2. semester. Overskridelse af anslag udelukker ikke reeksamen. Dette skal rettes i 

semesterbeskrivelsen. 
- 4. semester. Ny tekst ang. informationsmødet d. 5/2 pga. det er opdelt på semester. 

Det skal fremgå af titler, at det er nyere og ikke klassisk sociologisk teori. To nye fo-
relæsninger i nyere sociologisk teori tilføjes semesterbeskrivelsen. 

- 6. semester. Ok. 
- KA-praktik. På side 3 er indkald 4 dage, hvilket ønskes udspecificeret. Der mangler 

indholdsfortegnelse. Beskrivelse af eksamen, står ikke korrekt. Der er flere punkter. 
- 10. semester Ok. Omfang på specialer er ændret ift. tidligere. 

 
Ad 7.  Godkendelse af semesterbeskrivelser By, Bolig og Bosætning (Bilag) 
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- 8. semester. ok 
- 10. semester. ok 

 

Ad. 8. Semesterevalueringer E17 (dem der er kommet pt.) (Bilag) 
- Etnografisk Metode. Der er få besvarelser, bred tilfredshed. Stor tilfredshed med den 

pædagogiske form. Der er mindre tilfredshed med mad som case, men lader til at 
være emnet, de ikke finder interessant.  

- Arbejdssociologi langt hovedparten meget glad for kurset. Dog en del der ikke ønsker 
at arbejde videre med faget. Karaktergennemsnit mangler pt. 

- Køn, maskulinitet og intersektionalitet. Stor tilfredshed med fag samt det pædagogi-
ske og faglige indhold. 

- Familie- og reproduktionssociologi. Positiv tilbagemelding. med hensyn til fag samt 
det pædagogiske og faglige indhold. 

- Korrespondanceanalyse stor tilfredshed dog ikke så mange som tidligere. Ventetid 
på øvelser ikke hensigtsmæssigt. Øvelser har ligget sent rent tidsmæssigt, hvilket 
bør laves om. 

- Forbrug, livsstil og medier. Tilfredshed med kursus. Dog er der for mange gentagel-
ser som bør koordineres. 

 
Ad 9. Valg af næstformand til studienævnet skal findes af de studerende inden næste 

møde d. 14/2. De arbejder derpå. 
 
Ad 10. Timenormer (bilag) Der skæres ned på vejledning til enkeltstuderende. Der gives en 

ekstra time til udformning af eksamensopgave. Der gives en ekstra time til inddragelse 
af anden fagperson og gennemlæsning. 

  
Ad 11. Eventuelt Der har været afholdt uformelt møde i Krogh 5 vedr. studerendes valg af 

specialeemner. Det er vanskeligt at finde vejledere til HRM projekter. På mødet blev der 
opfordret til at HRM ikke længere bør indgå i specialiseringstitel. Der blev opfordret til, at 
der fremover bør være større fokus på arbejdsliv og uddannelse frem for på HRM. Det 
blev diskuteret om der er tilstrækkeligt sociologisk indhold på alle emnespecialiseringer. 
Disse punkter blev diskuteret på studienævnsmødet. De forskellige hensyn der skal ta-
ges til det faglige udbud gælder både arbejdsmarkedsrelevans, forskningsbasering og 
sociologisk væsentlighed. Der kan ikke tages beslutning, fordi punktet ikke har været på 
dagsordenen 
 Punktet kommer på dagsordenen til næste studienævnsmøde. 

Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 2   

Ad. 3 Evalueringsteori lav et oplæg som fremvises til næste møde Jakob 

Ad. 4   

Ad. 5   

Ad. 6 Hvis væsentlig ændring, så bed koordinator om at vedlægge et lille skriv.  
KA-praktik, skal drøftes igen med koordinatorerne 

Jakob 
Jakob  

Ad. 7   

Ad. 8   

Ad. 9   

Ad. 10 *Ønsket om ændring på faget HRM skal med som et punkt på næste møde 
*Lave et oplæg inden Karrierdagen starter, hvor det præciseres overfor de 
studerende at KA er oprettet for at give en stærkere overbygning sociologisk 

Jakob 
 
Jakob 

Ad. 11   

 


