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Ad 1. Godkendelse af dagsorden ok 

  
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) referatet godkendes kriterier for sociologisk relevans 

diskuteres på kommende møde.  
  
Ad 3.  Meddelelser Lockout, kan risikere at blive aktuelt for studiet. Det er i udgangspunktet 

AAU der informerer de studerende om, hvordan de skal forholde sig under en eventuel 
lockout. 

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

at starte et fodboldhold op, men der er problemer ift. at tilmelde sig hos DBU, der er sid-
ste tilmelding 15/3. Men der arbejdes på flere muligheder. 

 
Ad 6.  Evalueringer E17 Karaktergennemsnittet ønskes gerne så den viser de 2 tidligere peri-

oder til sammenligning. 

- 1. semester & studiemiljø. Generelt positive tilbagemeldinger. God forberedelses-

grad. PBL-kurset dog ikke så tilfredsstillende (fast underviser har været syg). Koordi-
natorer overvejer ændringer i kursusforløbet. Det er dog vigtigt at PBL ikke nedtones. 
Det vil være relevant med yderligere fokus på PBL i forhold til andre akademiske tradi-
tioner. De studerende har svært ved at forstå at PBL er så meget anderledes end det 
de tidligere har arbejdet med på ungdomsuddannelserne, derfor måske en god ide at 
inddrage andre institutter på AAU. Non-alkoholiske arrangementer ønskes af de stude-
rende, hvilket bør meldes ud til Tutorerne. Evalueringen godkendes 

- 5 semester. & studiemiljø. Der står ikke noget vedr. studiemiljøet, koordinatorer sen-
der det ind til næste møde. Flere positive tilbagemeldinger vedr. semesteret. Teoretisk 
element kan fremadrettet måske inddrages i projektarbejdet og kun der. Kravbegrebet 
kan måske ændres lidt. Der opfordres til at det kun er vejlederne, der giver projektvej-
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ledning, så der ikke kommer for mange kokke. Det diskuteres om eksamensformerne 
er de mest optimale. Evalueringen godkendes 

- Forløbsanalyse og registre. Meget positiv evaluering. Stor tilfredshed med det fagli-

ge indhold og den pædagogiske form. Dog kunne undervisningen ønskes mere jævnt 
fordelt i perioden. Lav karaktergennemsnit, eksamensopgaven blev oplevet som svær. 
Evalueringen godkendes 

- Rummets sociologi (ikke modtaget pt.) 

- 7/9 semester studiemiljø (ikke modtaget pt.) 

-  specialeforberedende kursus. Udskydes til næste møde. 

 
Ad 7.  Udbud af valgfag til efterår foråret 2019 Uddannelse og ulighed skal ikke være F19. 

Evalueringsteori skal indgå i stedet.  

 Forår 2019 (3. sem.) 

Surveymetodik 
 Evalueringsteori 
Demografi 
Brug og ikke brug af naturen 
Socialpsykologi 
 

Ad 8.  De studerende forberedelsesgrad – hvordan kan vi forbedre den? Stigende pro-

blem med at der bliver færre og færre der forbereder sig, og at de forbereder sig mindre 

og mindre jo længere de kommer på BA studiet. Punktet tages om på et heldagsmøde, 

som afholdes i august. 

Ad. 9.  Portfolioeksamen – hvad er rammerne for en portfolioeksamen Det kommer med 

som et punkt på næste lærermøde. Udgangspunktet i studieordningen er, at portfolioek-

samen er en skriftlig opgave i gruppe eller individuelt, som forsvares ved mundtlig ek-

samen. Der lægges om til at afholde 2-3 øvelsesgange, hvor der gives plads til at arbej-

de med portfolio. Tidsforbrug på et portfolio-fag for de studerende, er umiddelbart høj, 

Derfor skal koordinatorerne være opmærksomme på, at der bør skæres i andre ar-

bejdsopgaver, hvid det samlede arbejdspres bliver for højt. Der er pt. ikke fast krav til 

antal sider og mdt. eksaminationstid er 25 min. 

Ad. 10.  5. semester – fortsat klyngevejledning? Der er afholdt klyngevejledning som forsøg 

på 5. semester. Som følge af mange uerfarne vejledere er klyngevejledningen afholdt 

med to vejeledere. Det har været meget vellykket og koordinatorerne vurderer at det 

sikrer ensartet vejledning. Det er til gengæld en meget dyr løsning, som ikke kan passes 

ind under de givne rammer, hvis ikke der skæres på andre elementer. Der er enighed 

om at klyngevejledning er en god ide som fortsættes. Claus følger op med beregning på 

besparelser andre steder, hvis klyngevejledningen skal foregå med to vejledere. 

Ad. 11.  Dispensationsansøgning. Individuel dispensationsansøgning til yderligere eksamens-

forsøg behandlet. 



 
Ad. 12.  Eventuelt. Der er et problem med afleveringsdatoer for projekter fremadrettet, hvis der 

skal være ferie mellem jul og nytår (udmeldt AAU regler for ferieafvikling og –

administration). Det skal sikres at der er tilstrækkelig tid, og at tvungen ferie ikke inddra-

ges i planlægningen. 

Oversigt, KA sociologi E18 og F19 der viser antal valg af studerende udleveret. Grundet 

det høje antal ansøgere besluttes det, at der overbookes til højst 25 tilmeldte. Der for-

ventes frafald inden studiestart. 

Social Data Science (SDS) som findes som et metodekursus er opdelt i 4 mindre kurser 

(i alt 30 ECTS), vedrører 9 semester. I udgangspunktet kan der ikke gives merit for det 

specialeforberedende kursus. Punktet tages op via mail. 

 

  
 

 

Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 2 Diskussion om sociologisk relevans, med som punkt næste møde Jakob undersøger 

Ad. 3   

Ad. 4   

Ad. 5   

Ad. 6 Evalueringer mulighed for flere års karaktergennemsnit 
Kollegial høflighed om at vejledning generelt skal komme fra vejle-
derne og ikke fra andre. 

Jakob følger op. 

Ad. 7   

Ad. 8   

Ad. 9   

Ad. 10   

Ad. 11   

Ad. 12 Deadline for bedømmelse af Specialeforberedende kursus, kan 
være et problem ift. ferie 

Jakob undersøger 

 


