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Ad 1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

 
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) - godkendt 
 
Ad 3.  Meddelelser 

 PBL som læringsmål: På baggrund af Universitetets satsning på problembaseret læring 
skal studienævnet i den kommende tid udvikle PBL-mål, som skal tilføjes studieordnin-
gens læringsmål. PBL-målene skal afspejle faglig progression i uddannelsesforløbet. 

 
Ad 4.  Meddelelser fra KA i By, Bolig og Bosætning v/Anja - Ingen 
 
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen 

Studievejledningen: Har gennemført studietur for kandidatuddannelsen. Studieturen gik 
til Århus og involverede blandt andet en række virksomhedsbesøg. Turen var vellykket, 
men der var kun 30 ud af uddannelsens godt 120 studerende som deltog. I evaluerin-
gen skal indgå spørgsmål til, hvorfor studerende ikke deltager. SoFiA arbejder på at få 
nedskrevet nye vedtægter. Der har været filmfremvisning med besøg af instruktør. Su-
per fin debat. 
 

Ad 6.  Budget 2019 sociologi & By, Bolig og Bosætning  
Instituttets uddannelser er blevet bedt om at skære i budgetterne, hvor det skønnes mu-
ligt. Sociologiuddannelsen budgetterer med et overskud på 166.024 kr. By, Bolig og bo-
sætning budgetterer med et underskud på 41.856,20 kr. Underskuddet på BBB dækkes 
af SBI. Budgetter godkendt.   

 
Ad 7.  Evaluering 4. semester – udsat til næste møde 
 
Ad 8.  RUS-tur 

Studenterrepræsentanter ønsker at udvide rusturen til 2 overnatninger. Hvis turen udvi-

des, bør der indgå undervisning i forløbet. Det besluttes, at inkludere et spørgsmål vedr. 

http://sociologi.samf.aau.dk/
mailto:bba@socsci.aau.dk


 
udvidelse af rusturen i dette års evaluering. Endvidere ønsker SoFiA en mere formel til-

knytning til rusforløbet. SoFiA udformer konkret forslag til næste møde.  

Ad. 9. Individuelt udprøvning på afsluttende semester 
Fra og med E2018 har studerende ved afsluttende opgaver (bachelorprojekt og specia-
le) ret til at udarbejde en gruppeopgave individuelt. Hvis den studerende udarbejder 
den afsluttende opgave i en gruppe, kan den studerende, hvor der er mundtligt forsvar, 
vælge individuel eksamination. Ændringen giver ikke anledning til ændringer i studie-
ordningen. Der skal fastsætte en frist for anmodning om at forsvare projekter individuelt. 
Dette skal annonceres på studienævnets hjemmeside. 

 
Ad. 10. Suppleanter når nogen stopper: 

Iben Dich indgår som nyt medlem efter Simon Have Christensen. Charlotte Crockett 
Jørgensen er suppleant. 

 
Ad. 11. Eksamen PBL 1. semester. Der er indsendt forslag fra koordinatorer vedr. sammen-

lægning af PBL eksamen og projekteksamen. Forslaget vedtages. Det understreges at 
PBL-kurset skal inddrages eksplicit i eksaminationen – på lige fod med teorikurset. 

 
Ad. 12. Specialisering i kvantitative metoder 

Der er udarbejdet et udkast til kursus i kausal inferens. Kurset godkendes med be-
mærkning om, at der skal tages stilling til eventuelt overlap med 5. semester.  
 

Ad. 13.  Praktik forløbet 

Nuværende koordinatorer på praktikforløbet har udarbejdet timebudget for semesteret. 
Budgettet godkendes med ændringsforslag. Det pointeres endvidere at der skal indgå 
vejledere/undervisere fra de fire specialiseringsspor ved praktikindkald. 
 

Ad. 14. Dannelsesforløb på 1. semester? 

Der er indkommet forskal om udbud af dannelsesforløb evt. på 1. semester. Det disku-
teres om dannelsesforløb kan indarbejdes i PBL-undervisning som led i implementerin-
gen af læringsmål. Spørgsmålet tages op i forbindelse med det kommende forslag til 
PBL-læringsmål. 
 

Ad. 15. Mødekalender 2019 
Mødekalenderen vedtages uden ændringer 
 

Ad. 16. Eventuelt  
Studienævnet skal fremover afholde betaling for haleksamen. Det besluttes at fasholde 
den i år. Det forventes at haleksamen erstattes af ny eksamensform fra E2019. 

  
 

Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 3 Der udarbejdes forslag til PBL-læringsmål JSL 

Ad. 8 Det besluttes at inkludere et spørgsmål vedr. udvidelse af rusturen i dette års evaluering JSL 

Ad. 8 Forslag til SoFiAs Rus-tilknytning SoFiA 

Ad. 9 Der skal fastsætte en frist for anmodning om at forsvare projekter individuelt. 
Dette skal annonceres på studienævnets hjemmeside 

JSL 

 


