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Mødet afkortet grundet medarbejdermøde. 

 Dato: 25-02-2021 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden ok 
2. Godkendelse af referat (Bilag) ok 
3. Meddelelser 

Der har været afholdt møde med aftagerpanelet. Diskussionspunktet var hovedsa-
geligt den ny studieordning, Praktikforløbet samt ny metodespecialiseringer. Til sid-
ste punkt var der enighed blandt aftagerne om at datamanagement er vigtigt samt at 
specialiseringer skal gå i dybden frem for i bredden. I forhold til det konkrete indhold 
var der enighed om at data håndtering er væsentligt. Der blev efterspurgt bedre 
kompetencer i fremstilling/præsentation af data. Derudover var der ikke entydige 
ønsker til det konkrete indhold. 

4. Meddelelser fra KA i By, Bolig og Bosætning v/Anja 

Opstart er forløbet fint. Dog har der været alvorlige tekniske problemer med forbin-
delsen fra Aalborg til København. Dette er et tilbagevendende problem – som bety-
der at man ikke kan planlægge undervisning og møder med videolink-forbindelse. 
Det er en udfordring for undervisningsmodellen på BBB. De studerende giver stadig 
udtryk for en positiv oplevelse af studiestarten – og udtrykker tak for SoFiAs Bidrag 
til denne. 

5. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/Sofia/Studievejledningen 

SoFia har afholdt et Commedy og Pizza arrangement. Her deltog ca. 30 studeren-
de. arrangementet var en succes – men deltagelsen kunne have været større. 
I forbindelse med studiestarten samarbejder Sofia med RUS-instruktørerne. Dette 
samarbejde kunne dog med fordel institutionaliseres – så det i højere grad bliver op-
fattet som en del af opstartsforløbet. Studiestart kommer på som punkt til næste 
studienævnsmøde. Sofia har modtaget henvendelser vedr. placering af eksamen 

på 5. semester- det undersøges om eksamen kan flyttes til januar. Fremadrettet af-
holdes arrangementer på Dies & Drinks for alle kandidatstuderende. Sofia påpeger 
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at omfanget af pensumlitteratur til tider overskriver den angivne maksgrænse. I nog-
le tilfælde er det fordi det udgør pensum til flere forelæsninger. 
Kandidatstudietur. Turen går til Aarhus med besøg i Den Gamle By og tre virksom-
hedsbesøg. Selvbetaling på 279 kr. Sofia og Sociologiuddannelsen støtter begge 
turen med 10.000 kr.  

6. Evaluering 2. semester & 4. semester. 

2. semester teori: Nogle af de tidligere problemer omkring øvelser og forberedel-
sesgrad er forbedret væsentligt. I øvrigt tilfredshed med kurset. Metode: Tilfredshed 
med kurset og den pædagogiske indsats. Tilfredshed med øvelserne. Videnskabs-
teori: Her er der også tilfredshed med både kursus, det nye pensum og vejledning. 
Der er igen nogen utilfredshed med de administrativt nedsatte grupper. Fra studie-
nævnets side ønskes det dog at fastholde denne model.  

7. Suppleanter når nogen stopper – der følges op på retningslinjer for indsupplering. 
8. Eksamen PBL 1. semester. – punktet tags op til næste studienævnsmøde 
9. Specialisering i kvantitative metoder – punktet tages op på næste møde 
10. Praktikforløbet – punktet tages op til næste studienævnsmøde 
11. Dannelsesforløb på 1. semester? – punktet tages op til næste studienævnsmøde 
12. Eventuelt – ingen punkter under eventuelt. 

 
 

 


