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Ad 1. Godkendelse af dagsorden Ok 
  
 
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) Ok  

  
 
Ad 3.  Meddelelser 

   
  
Ad 4.  Meddelelser fra KA i By, Bolig og Bosætning v/Anja 
 
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen generalfor-

samling SoFiA 1. marts. Vedtægter mangler at blive underskrevet men forventes god-
kendt i marts. Fredagsbar er under planlægning, 23/2 er et forslag. Studievejledningen: 
Kandidatdag forløb rigtig godt, pænt fremmøde især først på dagen, men ønskeligt om 
den kunne starte før på dagen. SoFiA overvejer om de kunne gå ind og tilbyde kaffe og 
te dertil. Karrieredag d. 5/3 er langt mth. planlægningen. 

 Administrative ændringer på fakultetet pr. 1/10, men det får ikke umiddelbart påvirkning 
for de studerende. 

  
Ad 6.  Godkendelse af næstformand Niklas Antonisen er valgt. Standardforretningsorden for 

kollegiale organer ved AAU udleveret og gennemgået. 
 
Ad 7.  Evalueringer E17 

- Biografisk metode. Tilfredsheden kunne med kurset kunne være højere. Der er 
meget lav svarprocent på evalueringen. Der er lidt problemer med forberedelse og 
deltagelse. Kriminologistuderende på holdet er i praktik og er har derfor problemer 
med fremmødet. Evalueringen godkendes.  

- HRM og det danske arbejdsmarked. Tilfredsheden med emnespecialiseringen 

kunne være højere. Der er en række ændringer på vej som ikke er beskrevet i eva-
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lueringen. Det er meget få der har besvaret spørgeskemaet, hvilket der bør fokuse-
res på fremadrettet. Evalueringen er godkendt.  

- Organisationssociologi. Høj tilfredshed med emnespecialiseringen og med det 

faglige udbytte. Mange roser til underviserne.   
- Sundhed og sygdomssociologi. Meget positiv evaluering, der er indført ny eksa-

mensform essay, hvilket dog har medført meget arbejde. Øvelserne får meget ros.  
 

Ad 8.  Ny adgangsbegrænsning på BA. Fakultet søges om yderligere begrænsning i optaget 

på bacheloruddannelsen. Der ønskes en reduktion fra nuværende 165 til 150 fra 2019. 
Der reduceres for at sikre faldende optag på kandidatuddannelsen i overensstemmelse 
med central dimensionering. Der er dog usikkerhed om det forventede optag, fordi der 
er ny studieordning. Det diskuteres om man kan øge kvote 2 optaget og indføre opta-
gelsesprocedurer på dette optag fra 2019. Evt. om det også er muligt at indføre karak-
terkrav i samfundsfag. 

 
Ad 9. Specialeemner og fagligt udbud. I forlængelse af diskussion på tidligere studie-

nævnsmøde samt lærermøde tages punktet vedr. specialeemner og fagligt udbud 
op. Der fastlægges handleplan for det fremtidige udbud. Punktet er udsat til næ-
ste gang pga. mange afbud. 

 
Ad. 10 Eventuelt Minikonferencen aflyses i år pga. Nordisk Sociologkongres den 8-10. august. 

Alumnenetværket, bør også inviteres til Nordisk Sociologkongres. 
  
 

 

Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 2   

Ad. 3   

Ad. 4   

Ad. 5 Måske ændring i studierepræsentant antallet Jakob undersøger 

Ad. 6   

Ad. 7   

Ad. 8 BA- optag, er det muligt med karakterkrav i samfundsfag. Måske mu-
lighed for multiple choice test. 

Jakob undersøger 

Ad. 9   

Ad. 10 Alumnenetværket, bør også inviteres til Nordisk sociologi konferencen Jakob undersøger 

 


