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Ad 1. Godkendelse af dagsorden ok 

  
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) ok 
  
Ad 3.  Meddelelser Akkrediteringspanelet, der var på besøg i efteråret, indstiller i akkredite-

ringsrapporten AAU til en positiv institutionsakkreditering. Der er tale om en foreløbig 
indstilling. Meddelelser fra KA i By, Bolig og Bosætning v/Anja: Signe kan fortælle at 
stemningen på studiet er præget af bekymring for fremmødepligt på uddannelsen. De 
studerende er blevet opfordret til at rapportere om eventuelle problemer i semestereva-
lueringerne. Punktet skal tages op i studienævnet senest oktober 2018, hvis der skal la-
ves ændringer i studieordningen. 

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

SoFiA har afholdt fredagsbar med stor succes. Der oprettes fodboldhold i regi af SoFiA. 
Diana Korshøj overtager formandsposten i SoFiA. 
Studievejledningen: Der er mange henvendelser vedr. valg af specialiseringer. Evalue-

ringen af studieturen er flot.  Der er afholdt karrieredag, hvor der var flere afbud pga 
snevejret, hvilket forstyrrede billedet noget. I øvrigt gode oplæg og en god dag 150 til-
meldinger, dog kun 50 fremmødte. 

 

Ad 6.   Evalueringer E17(dem der er kommet pt.) 
- BBB 7 sem: De indleverede evalueringer fra BBB lever ikke op til formatet. Det for-

ventes at semesterkoordinatorer laver opsamling på evalueringerne og kommenterer 
på eventuelle tiltag til kvalitetsforbedringer. Dette er ikke gjort. Der er meget få besva-
relser – hvorfor en opsummering på de evaluerende plena, der har været afholdt, vil 
være meget relevant. 

- BBB 9 sem. 
- 3. sem incl. studiemiljø: Generelt en meget positiv evaluering af både teori- og metode 

kurset. Næsten alle er tilfredse eller meget tilfredse med kurserne. Der er også, med 
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enkelte undtagelser, stor tilfredshed med vejledningen. Fremmødet er generelt fint. Til 
gengæld er forberedelsesgraden bekymrende lav. Kun 1/3 har læst over halvdelesen 
af pensumlitteraturen til teorikurset. Kun 21 pct har læst halvdelen eller mere af pen-
sumlitteraturen på metodekurset. Punktet vedr. lav forberedelsesgrad diskuteres i stu-
dienævnet: Læsebyrden er meget stor – der kan være udtryk for en opprioritering af 
valgfag som der er eksamen i – der burde være større sammenhæng mellem fag, 
valgfag og projektskrivning. Punktet omkring forberedelsesgrad har været et tilbage-
vendende og stigende problem gennem en de seneste semesterevalueringer. Punktet 
tages op som et generelt punkt på næste studienævnsmøde. 

- Det civile samfund. Få besvarelser – positiv evaluering – portfolio opleves som mere 

arbejdskrævende end der er afsat tid til. Der bør tages højde for om den samlede ar-
bejdsbyrde er for stor. 

- Det specialeforberedende forløb (udsætte til næste studienævnsmøde). 

 
Ad 7.  Regnskab fra året før til orientering Sociologiuddannelsen har et overskud på godt 

140.000. Der har været opmærksomhed på overskridelsen, men en række beløb (eks 
udgifter til data) har ikke kunnet afholdes i 2017. overskuddet er væsentlig lavere end 
sidste år og næste år forventes det, at budgettet passer til aktivitetsniveauet. Der skal 
løbende monitoreres, så forbruget tilpasses budgettet. BBB har et underskud på godt 
60.000. Der har været uforudsete udgifter til censur og til en hjælpelærer. Regnskaber-
ne tages til efterretning. 

 
Ad 8.  Udsat punkt fra 14/2: Specialeemner og fagligt udbud. I forlængelse af diskussion 

på tidligere studienævnsmøde samt lærermøde tages punktet vedr. Specialeem-
ner og fagligt udbud op. Der fastlægges handleplan for det fremtidige udbud. 

Der er i studienævnet enighed om,  
- at HRM fylder meget taget i betragtning, at der er tale om en kandidatuddannelse i 

sociologi. Vi har kapacitetsproblemer i forhold til at dække vejledning af specialer mv 
inden for HRM området – og der findes ikke et ønske om at opprioritere området. 

- at vi ikke kan sidde tilbagemeldinger fra underviserkorpset overhørigt, når der peges 
på problemer med manglende sociologisk relevans af HRM projekter. 

- at den netop vedtagne studieordning ikke står til at ændre i år, og at kursændringer 
så vidt muligt foretages inden for rammerne af den eksisterende studieordning. 

- Der peges fra nogle på, at HRM åbner for et væsentligt regionalt arbejdsmarked for 
sociologidimittender – og at vi på uddannelsen også bør uddanne kandidater, der har 
relevans for mellemstore og store virksomheder inden for den private sektor. Det dis-
kuteres, hvorvidt det private arbejdsmarked også kan aftage andre typer sociologidi-
mittender. 

 
Øjeblikkelige tiltag: 
Det beluttes at  
-HRM skal flyttes til slutningen af specialiseringstitlen, således at ny titel på kurset bli-

ver Moderne arbejdsliv og HRM. 

-Generationsskiftet på specialiseringen skal benyttes til i langt højere grad at trække 
på undervisere med tæt tilknytning til uddannelsen ind i forløbet. 

  Uddannelse skal indgå i kursusrækken. 
-Der fastholdes en begrænsning i optaget på de enkelte specialiseringsspor. 
-Projekter, specialer og praktikforløb skal have sociologisk relevans uanset hvilket 

emne der skrives inden for. dette krav bør indskærpes til kursuskoordinatorer på em-
nespecialiseringer, det specialeforberedende kursus, praktik og specialeforløb. Det 
bør også indskærpes for vejledere, som i praksis skal være garanter for den sociolo-
giske relevans af projekternes problemformulering.  



 
-Når der forelægger en endelig kursusrække skal studienævnet drøfte denne.  
-Situationen og betydningen af ovenstående tiltag vurderes igen om et år. Her kan 

yderligere tiltag diskuteres. Eksempelvis: 
Skal der opretholdes et kursus i arbejdsliv og HRM? 
Skal HRM nedtones eksempelvis til fordel for arbejdsliv og eller et mere generelt le-
delsesfokus. 
Skal HRM nedtones til fordel for uddannelse? 
Skal fokus flyttes mellem BA og KA – så BA kurset i højere grad får HRM indhold og 
specialiseringen i højere grad får arbejdslivsindhold? 

 
 

Ad. 9. Udbud af valgfag til efterår foråret 2019 (punktet udskydes til næste møde) 
  
Ad. 10. Evaluering af KA-studietur 5-7. okt. 2017 (bilag) Evaluering af KA-studietur 5-7. okt. 

2017 (bilag) Meget positiv evaluering. tilbagemeldingerne er meget positive fra både 
studievejledningen og studerende. De studerende er blevet mere afklarede omkring 
jobsituationen og har generelt været tilfredse med forløbet. Dog efterspørges mere so-
cialt samvær og flere besøg hos arbejdsgivere fra det private arbejdsmarked. Der er 
opbakning til forløbet – men det er en stor økonomisk udgift. Studievejledningen frem-
lægger to modeller for videreførsel, som diskuteres på studienævnsmøde i april. 

 
  
Ad. 11. Eventuelt Punkt vedr. selvvalgt specialisering tages op. Selvvalgt specialisering kan 

inden for den nye studieordnings rammer kun oprettes ved en særlig studienævnsbe-
slutning. For studerende under den gamle studieordning kan selvvalgte specialiseringer 
i særlige tilfælde oprettes, hvis de afklares med potentiel vejleder samt studienævns-
formand og meldes ind til studiet inden deadline. Der kan ikke oprettes selvvalgte meto-
despecialiseringer.   
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