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Ad 1. Godkendelse af dagsorden ok. 

  
 
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) ok. 

  
 
Ad 3.  Meddelelser: Nordisk sociologikonference der er programmet på plads, prisen på 500 

euro synes nogle lande er for meget, så det forsøges om der kan findes andre lokalite-
ter på AAU og om prisen skal ændres fra 450 til 330 Euro. Der er meget stor mangel på 
frivilligarbejdskraft pt. selvom de får fuldforplejning og gratis adgang. Prisen for de stu-
derende bør ikke være højere end 50 EURO. 

 
Ad 4.  Meddelelser fra KA i By, Bolig og Bosætning v/Anja Der har været ansøgningsrunde 

og det ser ud til der er 16 studerende med 1. prio. og der forventes til slut at blive 20. 
Der afholdes snarlig lærermøde bl.a. pga. 2. semester, hvor der er mødepligt og det 
fungerer ikke optimalt. 

 
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen SoFiA starter 

komsammen bar og derudover 2 arrangementer samt fredagsbar d. 4. maj med Mexi-
cansk tema. Valgmidlerne er ca. 60.000 kr. & de skal anvendes til aktiviteter, der arbej-
des på om der kan gøres noget desangående til Nordisk sociologikonference.  

 
Ad 6.  Evalueringer E17: Der er for få besvarelser. Der bør fremadrettet afsættes tid dertil i 

undervisningen, selvom eksamensdelen så ikke kommer med. 
 

- Rummets sociologi kun 2 studerende har besvaret. 

- 7/9 semester studiemiljø: Hele 64 pct af de adspurgte på kandidatuddannelsen ople-

ver, at der er et godt studiemiljø. Dette er langt bedre end sidste år (38) og man kan 
ikke forvente højere tal på et studie der ikke samlæses. Stigningen kan formentlig til-
skrives den omfattende indsats der er gjort (studietur, faglige oplæg, minikonference, 
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SoFiA mv.). Denne indsats bør fastholdes. Der er endvidere problemer med antallet af 
strømstik i undervisningslokalerne.  

- 5. semester studiemiljø: 26 pct er enige i, at der er et godt studiemiljø. Mange angi-

ver at de har for travlt og der efterlyses flere sociale arrangementer. Der skal ske en 
mere generel gennemgang af arbejdsbelastningen på uddannelsen. 

- Specialeforberedende kursus: Der er tilfredshed med det faglige udbytte og under-

visningen. Ønskeligt bør det administrativt være den samme sekretær, der sidder med 
det speciale forberedende kursus og specialesemesteret. 

 
 

Ad 7.  Merit for social data science (afholdes efterår) Det er et spændende program, som også 

er relevant. Der gives principielt ikke merit, for specialeforberedende kursus med gam-

mel studieordning. Med ny studieordning kan det være i stedet for praktiksemesteret. Der 

gives dispensation til de personer der har søgt E18. Herefter tages stilling til, om det skal 

gives permanent.  
 

Ad 8.  Status på de studerendes valg af specialiseringer (oversigt udleveret) 13 studerende 

har fået deres 2 prioritet. Der er udtrykt frustration hos flere studeredne som ikke har få-
et opfyldt deres 1. prioritet. 

 

Ad. 9. Fortsættelse fra sidste STN-møde ang. sociologisk relevans (udsættes til næste 

møde)  

 
Ad. 10 Eventuelt   
 Studietur –KA. i 2017 var studieturen over 3 dage og de fik en del tilskud, hvilket ikke 

kan opnås længere. Derfor er forslaget i år, at det bliver 2 dage og til Aarhus. Det bør 
være fredag til lørdag, da der skemæssigt er problemer med at kunne dække undervis-
ningen, hvis for mange undervisningsdage inddrages, derfor bliver det 5.-6. oktober. 
Studiet og SoFiA vil gerne støtter op om det gode initiativ, endelig beløb aftales senere. 
Betaling for studerende kunne være 300,- kr.  

 Papir udskrifter ift. projekter til censor og eksaminator. På langt de fleste studier 

eksisterer papirudgaven ikke, og sociologi skal prøve forsøget ved et semester for om 
det kan fungere generelt. Forsøgs semesteret er besluttet til at være 3. semester og der 
skal efterfølgende laves en evaluering. 
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