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Ad 1. Godkendelse af dagsorden ok 

 
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) fra 11/10, ok.  
 
Ad 3.  Meddelelser RUS-tur 
  
Ad 4.  Meddelelser fra KA i By, Bolig og Bosætning v/Anja 
 
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen. Der er evalue-

ring ude hos de studerende nu vedr. KA-studieturen. Godt fremmøde til en vellykket 
Studiepraktik i uge 43. Evalueringerne har været gode, dog er der ønsker om mere ind-
sigt projektarbejdet i grupper.  
SoFiA har haft generalforsamling og der blev valgt 8 personer. De opstiller til studie-
nævnet og institutrådet og Niklas stiller op til studierådet, dog via studentersamfundet. 
Der er fredsvalg, da der kun er opstilling via SoFiA. Der blev udleveret dokument vedr. 
RUS-perioden, da de gerne vil være en fast del af den periode. Det skal fortsat være tu-
torerne og instruktørerne, der har det overordnet ansvar for RUS-perioden. Papiret vil 
blive formidlet videre til semesterkoordinatorerne på 1. sem.  

 

Ad 6.  Evalueringer 4. semester udsat til næste gang 

 

Ad 7.  By, Bolig og Bosætning overgår pr. 1/1 2019 til SBI. Eventuelt underskud i 

2018 dækkes af SBI. Anne Kathrine Frandsen ny studieleder. Der er ønsker om 
at uddannelsen skal skifte navn og der er gennemført nye studieordninger. Anja 
Jørgensen får observatørstatus i det nye studieråd. Studenterrepræsentanter til 
det nye studienævn opstilles. 

 

Ad 8.  PBL i læringsmål (bilag). Det er et fokus område for dekanen og for AAU. Der 

skal udarbejdes læringsmål for PBL-kompetencer som skal indarbejdes i studie-
ordningen med virkning fra Efterår 2020. Dvs. de skal være udarbejdet senest 
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oktober 2019. Målene skal være progressive hen over uddannelsen og skal ind-
gå i bedømmelser.   
 

På baggrund af oplæg fra PBL-akademiet blev nedenstående elementer diskuteret. 

 problemorienterede kompetencer herunder kompetencer til at kunne identificere, analysere, 
formulere og behandle autentiske problemer på eksemplarisk vis.  

 strukturelle kompetencer, mshp. projektorganisering, da det problembaserede arbejde, i lighed 
med anden professionelle praksis, skal organiseres.  

 meta-kognitive kompetencer, der muliggør at arbejde problemorienteret med udviklingen af eg-
ne kompetencer, i forbindelse med udførelsen af givne opgaver.  

 interpersonelle kompetencer, der gør det muligt at arbejde med komplekse problemer og udfø-
re professionel praksis i forskelligartede samarbejdsrelationer.  

 
Problemorienterede - & strukturelle kompetencer vil være oplagte at inddrage. JSL ud-
arbejder konkrete forslag til læringsmål som kan diskuteres på senere studienævnsmø-
de og efterfølgende lærermøde.   
 

Ad 9. Valgfag i E19 (bilag)  

3 semester:  

 Uddannelse og ulighed 

 Arbejdssociologi 

 Kriminologi 

 Forbrug, livsstil og medier 

5 semester følger valgfag på 7/9. semester 
 

Ad 10. Statusrapport (bilag). Der er frafaldsproblemer på 1 år. Frafaldet sker særligt 
blandt studerende med lavt karaktergennemsnit. Det fremgår af udmeldelsesbe-
grundelserne at den største gruppe overgår til andre uddannelsesinstitutioner 
samt at næst hyppigste begrundelse er reglen mod dobbeltuddannelse. D-VIP 
ratio er for lav på BA. Endelig er ledighedsprocenten væsentligt over gennem-
snittet. Der er allerede gjort en lang række tiltag med henblik på at forbedre de 
studerendes kontakt til arbejdsmarkedet. Det forventes at blive et væsentligt ind-
satsområde fremadrettet.  

 
Blandt nye initiativer kunne være: 
-    inddragelse af råd fra aftagerpanel 
- Udsendelse af brev ud til praktiksteder om at de meget gerne må melde ind 

til studievejledningen, hvis de har studiejobs der kunne være relevant 
- Kontakt til Match making/solution camp 
- Aktivering af alumnenetværk – eks til arrangementer om arbejdslivet som so-

ciolog. 
 
Ad 11. Timebesparelser.  

En række mulige besparelser blev diskuteret. Der fremlægges katalog og potentielle 
besparelser på førstkommende studienævnsmøde.  

 
Ad 12.  Eventuelt.  Ingen punkter 
 
  



 
Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 2 Kan der bevilliges ny kaffemaskine 
SOFiA vil gerne have flere skabe og nøgleboks 

Jakob undersøger 
Lene T. er informeret 

Ad. 8 Lav udkast til Problemorienteret - & strukturelle kompetencer. Så 
det kan diskuteres på senere studienævnsmøde. 
Lærermøde skal afvikles i februar og der skal PBL-diskussionen 
tages op. Alle skal opfordres til at møde op.  

Jakob  

Ad. 10 Sparekatalog 
Matchmaking kontaktes ang. Solution camp  
Alumnenetværket på aau skal vurderes. 

Jakob 
Jakob tager kontakt til 
dem. 

 


