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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 

Godkendt  

 

2. Status for sociologiuddannelsen, herunder erfaringsopsamling fra ny kandidatstudieordning, plan-
lagte justeringer på bacheloruddannelsen samt planlagt implementering af PBL-læringsmål på socio-
logiuddannelsen v/Jakob Skjøtt-Larsen 

Bilag 1: - 

Årets optag på BA-sociologi er 160. På KA er optaget 44 studerende. Begge dele svarer til den eksterne 
dimensionering. Frafaldet på 1. år af bacheloruddannelsen har altid ligget forholdsvis højt (20-25 %). Der vil 
derfor i efteråret være fokus på at implementere nye tiltag til fastholdelse. Der har blandt andet været afholdt 
en velkomst via Facebook (live stream). Det forventes endvidere at der i samarbejde med studenterforeningen 
iværksættes flere sociale og faglige arrangementer. Der er lavet en profil over det typiske frafald og aftager-
panelet påpeger, at der via Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Datavarehus” er adgang til oplysninger 
om studerendes bevægelser efter afbrudt studie eller efter afsluttet BA. Frafaldet på KA var i 2018 på 9,4, 
hvilket som vanligt er lavt.  
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Uddannelsen kæmper pt. med høje ledighedstal. Der er derfor gjort en række indsatser for at styrke de stude-
rende i deres jobsøgning (karriereforløb). Tallet forventes endvidere i fremtiden at blive positivt påvirket af det 
lavere optag. De studerende får fortrinsvis job i Nordjylland og Midtjylland. 80% får akademiske stillinger og 
mange inden for analyse og evaluering, projektledelse, konsulent og udvikling. 

Det påpeges fra panelet, at man fra uddannelsens side, kunne undersøge kendskabet til uddannelsen hos 
arbejdsgiverne.  

Praktik og virksomhedssamarbejd fungerer generelt rigtig godt og 28% angiver, at få job hos praktikstedet. 
Det påpeges fra aftagerpanelet, at GDPR-regler til tider står i vejen for, at studerende kan få adgang til data 
hos praktikstedet.  

Opfølgning på den nye KA-uddannelse 

De 4 specialiseringsspor er generelt taget godt imod. Samlæsning af valgfag på tværs af BA og KA har nogle 
steder givet udfordringer, mens det andre steder fungerer uden problemer. Der udbydes et nyt kursus i vide-
regående kvantitativ metode (kausal inferens i sociologien) og et i kvalitativ metode (Etnografisk metode). 
Begge fag videreføres med mindre ændringer.  

Som alle andre uddannelser på fakultetet har også sociologiuddannelsen været pålagt en række effektivise-
ringer. Instituttet har afstået kroghstræde 5, hvilket har påvirket antallet af studenterarbejdspladser negativt. 
Herudover er der sammenlagt eksamener, og skåret i specialevejledningen for enkeltstuderende (fra 30 til 20 
timer), men ikke for grupper på 2 eller mere. Der er stadig en del uvisse faktorer for, om der skal spares 
yderligere.  

Planlagte ændringer på uddannelsen 

På 2. semester planlægges en omstrukturering, så klassisk sociologisk teori udvides til 15 ECTS, klassisk 
sociologisk metode (10 ECTS) beskæres og lægges sammen med videnskabsteori og projektdesign, der ud-
vides fra 10 til 15 ECTS. Ændringerne træder i kraft fra 2021.  

 

Progressive PBL-læringsmål 

Fra efteråret 2021 skal alle universitetets uddannelser implementere PBL-læringsmål. Der skal være progres-
sion inden for målene hen over uddannelsens forløb, hvor de studerende skal udprøves inden for følgende 
dimensioner:   

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

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

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

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

   

3. FN´s verdensmål og sociologiuddannelsen: Inputs fra aftagerpanelet 

Bilag 1: FN´s verdensmål 

Der arbejdes på at implementere FNs 17 verdensmål aktivt på uddannelsen. Langt de fleste mål er relevante 
for en eller flere af kandidatuddannelsen specialiseringsspor. Samtidigt kan Målene fungere som et ”bag-
tæppe” i problemformuleringsfasen på alle uddannelsens projektsemestre. 3. og 5. er allerede involveret i et 
”mega-projekt” om bæredygtig udvikling.   

Grafisk referat hvor verdensmålene var inddraget (Pernille B. N) 
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Aftagerpanelet bakker op om ambitionen om at inddrage verdensmålene. Der er en bredt funderet interesse 
om verdensmålene rundt omkring. Samtidig peger panelet på, at målene ikke bør være styrende for uddan-
nelsen, og at man bør fokusere på at bibringe viden til løse udfordringerne, snarere end aktiv promovering af 
verdensmålene. Der peges på relevante publikationer vedr. målene hos Finansministeriet og hos Danmarks 
Statistik (link indsat nedenfor) 

Finansministeriets fremdriftsrapport fra 2018: https://www.fm.dk/publikationer/2018/fremdriftsrapport-ver-
densmaalene. Fremdriftsrapporten for 2019 er (endnu) ikke offentliggjort. 

Danmarks Statistiks hjemmeside vedr. emnet: https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg 

4. Mød kandidaterne arrangement: studenterbørs med posterpræsentation af specialeemner for afta-
gere? Inputs og ideer fra aftagerpanel 

Bilag 1: - 

Uddannelsen overvejer at udbyde en posterpræsentation, hvor dimittender har mulighed for at præsentere 
deres specialer, CV´er mv. for aftagere. Aftagerpanelet tvivler på, at potentielle arbejdsgivere vil prioritere at 
møde op til et sådan arrangement og foreslår, at det evt. kan kobles til eksisterende arrangementer hos afta-
gerne eller at det kan foregå som virtuelle præsentationer på hjemmesiden.  

5. Generelle kommentarer og forslag til sociologiuddannelsen fra aftagerpanel 

Bilag 1: - 

Det anbefales at:  

Satse på det kvantitative, da det bedst kan få dimittender i arbejde. 

At satse på både kvantitative og kvalitative metoder, da det netop er kendetegnende for sociologer at de kan 
begge dele – og at de kan kombinere metoder. Dermed lægger de sig fin mellem de rent kvalitative etnologer 
og de rent kvalitative økonomer.  

Der opfordres til deltagelse i dansk surveyselskab. 

Der kunne være mulighed for at udbyde efter-/videreuddannelse inden for metodefagene.  
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