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Ad 1. Godkendelse af dagsorden ok 
  
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) ok 
  
Ad 3.  Meddelelser Nordisk Sociologkonference er forløbet rigtig godt. Der var tæt på 200 

deltagere og de umiddelbare tilbagemeldinger har været positive. Vi afventer evaluering 
af konferencen.  

 
Der er bestilt to vagter til rusturen. Herudover er der videregivet kodeks til rusinstruktø-
rerne. Det besluttes endvidere, at der skal udleveres armbånd som kan identificere de 
studerende og at der skal være en nøgleansvarlig for hver hytte - eller lign. ordning, der 
kan sikre aflåsning. Fremadrette skal der efterspørges flere nøgler eller vi skal undersø-
ge om internat kan afholdes på Livø. 

 
 Studienævnsformanden får løbende henvendelser vedr. ønsker om specialiseringsskif-

te. Det fastholdes, at de studerendes oprindelige valg er bindende, med mindre de ikke 
har fået deres 1. prioritet i specialiseringsspor opfyldt. Endvidere skal vi være opmærk-
somme på, at valgfag og specialiseringer er bindende, når den studerende har været til 
eksamen. Universitetet har ikke mulighed for at dispensere fra dette.  

 
Der er indkommet forslag til nyt valgfag i ”bæredygtigt forbrug”. Der arbejdes på at inte-
grere forelæsninger fra dette ind i valgfaget ”brug og ikke brug af naturen”. 

   
Ad 4.  Meddelelser fra KA i By, Bolig og Bosætning v/Anja Der er 14 ansøgninger og der 

er åbent for flere. 
 
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen Planlægning 

af Sofia rolle til studiestart påløber. Det vil fremadrettet være sådan, at det skal være fri-
villige der er tovholder til arrangementer og ikke længere bestyrelsens medlemmer. Op-
rindelig 16 bestyrelsesmedlemmer men pt. kun ca. 5-7 tilbage, derfor eksterne grupper 
som tovholder til arrangementer i håb om at komme hurtigere fra ide til handling. Der 
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påregnes ændringer i vedtægter der gør at bestyrelsen indskrænkes. Der er pt. ingen 
kasser, men den varetages nu af næstformand Niklas Antonisen. BBB får penge til in-
troarrangement, hvor Signe er tovholder.  
Studievejledningen arbejder på planlægning af KA studietur. 
 

Ad 6.   Semesterbeskrivelser  

 

- 1. semester Forandringer i timetal og projektrapporter og omfanget af eksamensop-
gaver er foretaget. Timetildeling skal være på 12. Tekst skal ændres på side 9 og 27 
med ny tekst fra studieordning. Forelæsningsrækkefølge ok. Semesterbeskrivelsen 
godkendes. 

- 3. semester God format let at tilgå. Ny tekst side 9 og 11 ang. omfang af projekt. 
Kursusrække mangler. Der er ikke specificeret ud (side 4-5) hvor meget der er arbej-
de. S= studerendes arbejde men bør være E=eget arbejde. Semesterbeskrivelsen 
godkendes. 

- 7, 9 & BA-5.sem valgfag. 5. semester der skal ny tekst ind på s. 6 ang. omfang og 
der mangler forelæsningsrække. Utilfredshed med eksamensdato valgfag, da den 
ligger så tidligt, januar foretrækkes. Semesterbeskrivelsen godkendes. 
7. & 9. semester timeopgørelser varierer noget samt nogle generelle ting, derfor ta-
ger Jakob snak med koordinatorerne – semesterbeskrivelsen godkendes.  
BBB 7. sem. på side 7 ang. Omfang: Eget arbejde skal specificeres. Modul 5 er på 5 
ECTS er på 133,5 time dvs. forskelligt fra modul 2 og 3 varighed i timer. S. 16 Eksa-
men varighed på 0,2 er ikke korrekt, den skal justeres. Semesterbeskrivelsen god-
kendes 

- BBB 9. sem. Opgørelse over fag skal justeres s. 3. Vejledning på praktik skal ind-
skrives. Semesterbeskrivelsen godkendes. 

 
 
Ad 7.  Evalueringer foråret 2018 (2. & 4. sem. skal med på næste møde), Det forventes 

fremover, at der laves evaluering ved den sidste forelæsning for at få svarprocent 

bedre.  

-valgfag evalueringsteori. Er væsentligt bedre end sidste gang. Tilfredshed med 

det faglige udbytte og den pædagogiske form. Evalueringen er godkendt. 

 valgfag Brug og ikke brug af naturen. Der er rimelig tilfredshed med faglige 

udbytte. De studerende har oplevet problemer med at besvare eksamensopgaven på 

baggrund af pensum, hvilket bør løses ved at få de relevante fagpersoner til at kon-

trollere opgaven. Evalueringen er godkendt 

10. semester. Her er specialeperioden blevet forkortet. Andelen der afleverer til 

tiden er næsten uændret (ca. halvdelen). Karaktergennemsnittet er heller ikke berørt. 

Der er større tilfredshed med det sociale fælleskab end tidligere. Evalueringen er 

godkendt    

By, Bolig og Bosætning Der er meget få besvarelser på evalueringerne. Der har 

været afsat tid til at evaluere til forelæsningerne, men det har ikke hjulpet. Der opfor-

dres til evalueringer også gennemføres i plenum. Evalueringen er godkendt 



 
- Valgfag Demografi Der er stor tilfredshed med faglig udbytte og generel stor til-

fredshed. Lidt bedre forberedelsesgrad end tidligere. Evalueringen er godkendt 

- Valgfag Socialpsykologi. Der kikkes nærmere på antal forelæsninger og koordi-

nator er opmærksom derpå. Evalueringen er godkendt 

- Valgfag Surveymetodik Generelt god vurdering, men mange synes det stadig er 

en stor arbejdsbelastning. Måske der skal lægges noget af indholdet over på 4. 

semester(kvantitativ), så arbejdsbelastning kan reduceres. Måske også eksamens-

formen gør at der skal indgå mere arbejde deri. Evalueringen er godkendt 

- KA-Praktikforløb der er rigtig mange der fortsætter projektarbejdet. Stor tilfredshed 

med arbejdsgiverne. Organisering af kurserne praktikrapporterne fungerer fint siger 

koordinatorerne. Vejlederne bør være der på 1-2 af de 3 indkald. Evalueringen er 

godkendt 

- 6. semester 1 del en rimelig høj svarprocent. Rimelig tilfredshed med kurset, men 
dog en del gentagelse fra 2 semester (især nok videnskabsteoretisk perspektiv), 
som bør koordineres bedre. Timingen af øvelser, bør ses nærmere på. Eksamens-
formen bør ses på, men passer pt. ind til kursusformen. Klyngevejledning kunne 
måske inddrages. Projektdelen: god tilfredshed med vejlederne. Der er gjort meget 
ud af at finde censorer der passer til grupperne og det er meget motiverende for de 
studerende. 

 
Ad 8.  Studieintensitet på BA – herunder særligt forberedelsesgrad og afvikling af valg-

fagseksaminer (Bilag) Det er ikke usædvanligt at 50% har læst mindre end halvdelen 

af pensum. Interessen i at læse noget skal gerne øges og der skal gøres en indsats for 

at understrege betydningen af ansvar for egen læring.  

Forslag: lave flere videofrekvenser til forelæsninger/lydfiler, så man kunne bruge kon-

frontationstiden anderledes (det vil dog kræve ressourcer for at realiser).  

Eksamensform: Portfolioeksamen øger studieaktivitet i løbet af året. Kortere eksaminer 

(8 timer). Øger nødvendigheden af at læse løbende.  

Øvelser: Forberedelsesbaserede øvelser er en mulighed for at skelne mellem de der 

har forberedt sig, og de der ikke har. Teoriøvelserne skal forbedres det kunne være ved 

at de studerende inden forelæsningerne kender øvelserne og at det italesættes hvad 

formålet med øvelserne er. 

Studiemiljø: Der er gjort en stor indsats – og det skal vi fortsætte med.  

 
Ad. 9.  RUS-budget (bilag) Der er ikke noget der afviger ift. tidligere, derfor godkendt. 

 
Ad. 10 Fortsættelse fra sidste STN-møde ang. sociologisk relevans (se uddrag fra uddan-

nelsesbekendtgørelsen). Diskussion af begrebet ”sociologisk relevans”.  

Forslag om øget forskningsinddragelse i projektskrivningen. Eksempelvis en ”forsk-

ningsbørs”, hvor forskningsmiljøerne kommer og fortæller om hvad de har gang i til de 

studerende.  



 
Sociologisk relevans bør ekspliciteres i de studerendes projekter. 

Ad. 11 Eksaminer BA – herunder særligt PBL på 1. semester og videnskabsteori på 6. 
semester udsættes til næste gang. 

 
Ad. 12 Eventuelt. Der mangler en aftager i aftagerpanelet 
  
 

Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 2   

Ad. 3   

Ad. 4   

Ad. 5   

Ad. 6 Ole B. Jensen 
Eksamen i nov.er tidlig, kan den flyttes 
Eksamensoversigt medbringes til næste gang 

Jakob tager kontakt 
Jakob undersøger 
Jakob 

Ad. 7   

Ad. 8   

Ad. 9   

Ad. 10 Kontakter tidl. studerende (leder i Reden og en fra militæret) Studievejl. 

Ad. 11   

Ad. 12 Kontakt til aftagerpanelmedlem Jakob 

 


