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Ad 1. Godkendelse af dagsorden ok 

  
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) ok 
  
Ad 3.  Meddelelser  

- Nordisk sociolog konference pt. er der indsendt 118 papers og der forventes flere 
tilmeldinger. Fortsat mulighed for tilmelding dog til fuldpris. Ca. ti studerende har 
mulighed for at deltage gratis, hvis de ønsker at fremlægge projekt/paper. SoFiA 
ønsker fortsat at biddrage med aktiviteter i forbindelse med arrangementet, men har 
ikke pt afklaret med hvad.    

- Ledighedstal: Den gennemsnitlige ledighed i 4-7 kvartal var for årgang 2014/2015 
var på 31,5% hvilket er alarmerende højt. I år begrænses optaget på bachelorud-
dannelsen fra 165 til 155. Yderligere reduktion vil finde sted, hvis tendensen er den  

- Med virkning fra efteråret 2020 vil der fra Universitets side blive opstillet minimums-
krav til antallet af både vejledningstimer og undervisningstimer. På BA: 120 timers 
undervisning + 30 timers vejledning. På KA: 90 timers undervisning + 20 timers vej-
ledning. På KA lever vi pt. op til disse krav. På BA lever vi op til kravene for under-
visning, men underpræsterer på vejledning (vi leverer pt ca. 21 timers vejledning pr. 
semester).  

 
Ad 4.  Meddelelser fra KA i By, Bolig og Bosætning v/Anja Det administrative set-up uæn-

dret. På 2. semester afskaffes tilstedeværelsespligt. Desuden mindre ændringer på mo-
duler. Reklamefremstød der er Anders Lysholm stadig tovholder, desuden kommer der 
en film hvor Rolf indgår. Optaget er pt. 15-20 studerende. 

 
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen Interne ting er 

i højsæde pt. men ellers tjek på en masse praktiske ting. Aktivitetsniveau uændret. Per-
sondataforordning betyder der skal findes en løsning på, hvor der gemmes ting. 
Studievejledningen arbejder med KA- studieturen, og økonomien deri. 
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Ad 6.  Fortsættelse fra sidste STN-møde ang. sociologisk relevans Der mangler pt. et ud-

spil dertil. Jakob bidrager med det fra undervisningsministeriet. Det tages med som et 
punkt d. 16/8. 

  
Ad 7.  Forårets metodespecialiseringer på kandidatuddannelsen – proces. Indhold og 

koordination videregående kvantitative metoder er fortsat uafklaret. Der nedsættes et 

udvalg bestående af Claus, Rasmus, Simon og Jakob. Formålet er at udforme et eller 

flere forslag til indhold, som studienævnet efterfølgende kan tage stilling til. Studienæv-

net skal tager endeligt stilling inden udgangen af september.   

 
Ad 8.  Halvdagsseminar 16. august. 8.30-16.00 Kroghstræde 5 lok. 43/45. Punkter: studie-

intensitet, eksamensformer, placering af eksaminer, specialiseringer, sociologisk rele-
vans.  Afslutning med spisning. 

 
Ad 9.  Årsberetning censorformandsskab (bilag) Der er ikke væsentlige anmærkninger til 

Sociologi, AAU. 55 pct har afleveret specialet til tiden. Det er en smule højere end i år, 

hvor ca. halvdelen har afleveret til tiden. 

 
Ad 10. Retningslinjer for rustur (bilag). Den bliver afviklet i Sæby. Der er udarbejdet ret-

ningslinjer for afholdelsen, som godkendes af studienævnet, og som videreformidles til 

Rusvejledere og Tutorer. Endvidere besluttes det at der skal tilknyttes en vagt i natteti-

merne.  

 
Ad 11. Placering af valgfagseksaminer valgfagseksaminerne tager tid fra den øvrige under-

visning. Umiddelbart er det vanskeligt at flytte eksaminerne. Jakob ser om det kan lade 

sig gøre i forårssemesteret.  

 
Ad 12. Eventuelt semesterbeskrivelserne med forelæsningsrække:  

- Studienævnet er stemt for at forelæsningsrækkerne ikke skal indgå i semesterbe-
skrivelserne, da det kan skabe fejl med for mange kilder. [Det er dog et krav i fakul-
tetets ramme for semesterbeskrivelser – hvorfor beskrivelsen holdes til en liste over 
forelæsningstitler i rækkefølge.]  

- Omfang af anslag på 1 semester nedbringes i overensstemmelse med øvrige se-
mestre (Jakob retter til) 

- Litteraturlist tæller med i anslag F18 men ikke E18. 
- Kandidat og emnespecialiseringer: Det tidligere indførte loft er begrundet i undervi-

serressourcer og ønsket spredning i dimittendprofiler.  
 
Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 2   

Ad. 3   

Ad. 4   

Ad. 5   

Ad. 6 Sociologisk relevans. Materiale fra UVM fremskaffes Jakob 

Ad. 7   



 
Ad. 8   

Ad. 9   

Ad. 10 RUS-tur der bør være vagt tilstede. Kan der aflåses i områder? Jakob bringer det videre 

Ad. 11 Kan der flyttes på eksamensperioden for valgfag, ses på igen Jakob 

Ad. 12 Forelæsningsrække skal ikke indgå i semesterbeskrivelse 
fremover [kun i begrænset omfang] 

Jakob 

 


