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Ad 1. Godkendelse af dagsorden ok 

  
 
Ad 2.  Godkendelse af referat (Bilag) ok, der følges ikke op på punkt ang. kaffemaskinen 

samt PBL. 
  
 
Ad 3.  Meddelelser Der har været selvevalueringsmøde 6/12 på studierne med eksterne ek-

sperter. Det besluttes at studienævnet inddrages mere aktivt i selvevalueringsprocessen 
fremover.   

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

godt og der kom mange konstruktive input. Anja får observatørstatus i det nye BBB- 
studienævn fra 2019. 

 
Ad 5.  Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/Studievejledningen ingen 

 
 
Ad 6.   Semesterbeskrivelser F19 (dem der er kommet pt.) 

- 10. semester på side 4: Specialeseminar er placeret (skal stå) maj og eksamen i ju-

ni. Semesterbeskrivelse i øvrigt godkendt. 
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Ad 7.  Evalueringer 4. semester F18 (bilag): Faget evalueres generelt bedre end tidligere år. 

På teorisiden oplever de studerende dog, at der er for mange forelæsninger. På meto-
desiden har der været kritik af øvelserne og det besluttes fremadrettet at underviseren 
deltager i øvelserne.  

 
 
Ad 8.  Den økonomiske situation på instituttet/Besparelser på uddannelsen (bilag)  

Der skal gennemføres markante besparelser på ca. 10 millioner på instituttet.  
 

Følgende besparelser er udmeldt for uddannelserne på institutniveau: 
- Stedprøver afskaffes asap (efterår 2019) 
- Studenterpuljer til udgifter til projektarbejde afskaffes (forår 2019) 
- Gæsteforelæserhonorar nedsættes til 10 timer pr. dobbeltlektion (fra F19) 
- Udgifter til forplejning til eksternt censur justeres i forhold til politikken om ’Rimeligt 

med tanke på dagsprogrammet’; interne forplejes ikke 
- Holddelinger minimeres så vidt muligt og antal hjælpelærere overvejes 
- Valgfag oprettes, hvis der er tilstrækkeligt antal deltagere (variabelt pr. uddannelse). 

Hvis studerende har fået besked om, at et givent hold oprettes i F19, laves dette ikke 
om. 

- Rejseudgifter klemmes, så der er incitament til videokonference! 
- Det overvejes, om enkelte forelæsninger i løbet af et semester kan foregå klokken 

16.15. Omfanget bør ikke være ødelæggende for generelt fremmøde 
Yderligere tiltag som sociologiuddannelsen kan overveje for spare på timebudgettet 
Med henblik på den øjeblikkelige og fremtidige økonomiske situation besluttes følgen-
de besparende tiltag: 

1. semester: 
- Haleksamen afløses af 6 timers skriftlig hjemmeopgave:  
- Afskaffelse af selvstændig PBL eksamen (er gennemført). 
- Ændring fra ekstern til intern censur på projekteksamen 1. semester. 
2. semester: 
- beskæring af 1 øvelseslærer på metode og teori (F19). 
- Beskæring af forelæsninger med 2 (F19). 
4. Semester:  
- Beskæring i øvelseslærere (d-vip). Øvelser varetages fremadrettet af 1 VIP (F20). 
5. semester: 
-  Afskaffelse af teorieksamen. Fastholdelse af vejledningsnormer (F20). 
6. semester: 
- Afskaffelse af selvstændig eksamen i videnskabsteori. Fastholdelse af vejlednings-
normer (F20). 
9. semester: 
- Specialeforberedende kursus fra vejledning til seminartakst (F20). 
10 semester: 
- Beskæring i opponentvejledning fra 6 til 3 timer (beskæring i antal sider fra 50 til 25) 

(F19). 
- Minimum 2 i en specialegruppe (ellers reduceret vejledningstakst=20 timer eller 2-3 

møder pr. individ) (F20). 
Yderligere: 
Samlæsning af valgfag med andre studier (F20). 
Minimum 15-20 studerende på valgfag (F20). 
 



 
Besparelserne vendes med uddannelsesleder inden de søges gennemført. Der skal 

endvidere søges om dispensation til at gennemføre de nødvendige ændringer i BA stu-

dieordningen. Studienævnet vedtager, at besparelser på studenterudgifter til empiriind-

samling føres tilbage, når økonomien tillader det. 

 
Ad. 9 Årets underviser Rolf Lyneborg Lund indstilles for 3 år i træk. På 2. pladsen  

Morten Kyed, 3. plads Lars Skov Henriksen & 4. plads Anders Petersen 
 
Ad. 10 Eventuelt intet 
  
 

 

Opfølgningspunkter/handlingsplan: 

Ad. 1   

Ad. 2   

Ad. 3   

Ad. 4   

Ad. 5   

Ad. 6   

Ad. 7   

Ad. 8 Afskaffelse af de 3 eksaminer ønskes Jakob informerer viceinstitutlederen og søger 
dispensation. 

Ad. 9   

Ad. 10   

 


