Tillæg 1.
SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI
Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects)
for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects), er
der mulighed for at søge herom ved selv at sammensætte det resterende halve år.
Det er ikke muligt at læse sidefag på sociologi.
Suppleringsuddannelsens fagsammensætning
Den etårige suppleringsuddannelse kan sammenstykkes af fag fra både bacheloruddannelsen og fra kandidatuddannelsen, idet der dog er to obligatoriske fag: Almen
sociologi (på bacheloruddannelsens 1. og 2. semester tillagt i alt 25 ects) og
Elementære kvalitative og kvantitative metoder I (på bacheloruddannelsens 1.
semester og begyndelsen af 2. semester tillagt i alt 15 ects). Derudover kan frit
vælges fag fra både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen på i alt 20 ects.
Fagudbudet på bacheloruddannelsen fremgår af studieordningen herfor.
På kandidatuddannelsen falder fagudbudet i følgende faggrupper: “Videregående
sociologisk teori”, Sociologiske temafag”, Samfundsvidenskabelig metode” og
“Valgfag”. Udbudte fag på kandidatuddannelsen varierer semester til semester og
fremgår af lektionskataloget, der er tilgængelig et par måneder før semesterstart (på
www.sis.ku.dk/det samfundsvidenskabelige fakultet/lektionsplanen/sociologi).
Ansøgning om at følge fag på kandidatuddannelsen vil derfor nødvendigvis være
vejledende inden for faggrupperne, indtil det er muligt specifikt at vælge blandt de
fag, der udbydes det pågældende semester. Det er dog muligt på forhånd at
orientere sig på Sociologisk Instituts hjemmeside (på www.sociology.ku.dk) om
nogle af de fag, der forventes udbudt et par semestre frem.
Adgangskrav
Adgangskravene er minimum 2 års videregående uddannelse bestået i forbindelse
med nuværende studium, når suppleringsuddannelsen påbegyndes. Det er således
muligt at søge ind på suppleringsuddannelsen med en forventning om at have
bestået 2 årsværk ved studiestart på sociologi. Ved flere ansøgere, end der er
pladser, prioriteres efter studie- anciennitet.

Ansøgningsprocedure
Ansøgning sendes til Sociologisk Studienævn, Linnésgade 22, 1361 Kbh. K
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
En forhåndsgodkendelse fra eget studienævn
Motivation for at læse sociologi
Relevansen af en sociologisk suppleringsuddannelse i egen uddannelse
Dokumentation for nuværende studiemæssige status
Hvilke fag, der skal indgå i forløbet (ud fra studieordningen)
Hvis man ikke er studerende på Københavns Universitet vedlægges eksamensbevis fra gymnasiet, hvad der er en forudsætning for at blive indskrevet
som studerende på Københavns Universitet
Ansøgningsfrist
Det er kun muligt at påbegynde en suppleringsuddannelse i efterårssemesteret.
Ansøgningsfrist er 1. maj. Svar om optagelse meddeles skriftligt inden studiestart.
Bliver man ikke indskrevet på suppleringsuddannelsen, er det muligt at følge fag
som meritstuderende. Der er ikke begrænsninger på, hvor mange meritkurser, man
kan følge, forudsat der er plads på kurserne. Man kan ikke på forhånd forvente at få
garanteret plads på et helt årsværk. Meritkurser kræver som suppleringsuddannelsen en forhåndsgodkendelse fra eget studienævn.

Tillæg 2.
EKSAMENSBESTEMMELSER FOR SUPPLERINGSUDDANNELSESOG MERITSTUDERENDE, DER TAGER FAGET: DET DANSKE SAMFUND I SOCIOLOGISK PERSPEKTIV PÅ DEN SOCIOLOGISKE
BACHELOR-UDDANNELSE
Suppleringsuddannelses- og meritstuderende følger undervisningen i faget i 1. og 2.
semester, som dette udbydes for ordinære studerende, frem til det tidspunkt ved
udgangen af 2. semester, hvor ordinære studerende påbegynder integreret projektarbejde i Det danske samfund i sociologisk perspektiv og Elementære kvalitative og
kvantitative metoder II.
Eksamensform: afløsningsopgave, der skrives over et af de tre særligt udvalgte
temaer, der arbejdes med i 2. semester med skyldig hensyntagen til pensumlitteratur
iøvrigt. Kan udarbejdes individuelt eller i grupper (med andre
suppleringsuddannelses- eller meritstuderende). Afløsningsopgaven må maximalt
fylde 10 sider á 2400 tegn. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider á 2400 tegn pr.
extra studerende. Karakter efter 13-skalaen. Intern censur.

Tillæg 3.
EKSAMENSBESTEMMELSER FOR SUPPLERINGSUDDANNELSESOG MERITSTUDERENDE, DER TAGER FAGET: ELEMENTÆRE
KVALITATIVE OG KVANTITATIVE METODER I PÅ DEN SOCIOLOGISKE BACHELORUDDANNELSE
Suppleringsuddannelses- og meritstuderende følger undervisningen i faget i 1.
semester og begyndelsen af 2. semester inklusive deltagelse i surveyøvelse og
gennemgang af statistikpakke SPSS/SAS.
Eksamensform: Obligatoriske øvelsesopgaver inklusive obligatorisk surveyøvelse
og øvelser i SPSS/SAS, der bedømmes bestået/ikke bestået. Intern censur.
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Tillæg 4.
RETNINGSLINIER VEDRØRENDE MERITOVERFØRELSER TIL DEN
SOCIOLOGISKE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE
Principielt:
ad. Obligatoriske fag på bacheloruddannelsen
1. Tidligere studieindsats kan kun meritdække bacheloruddannelsens obligatoriske
fag, ifald der er en betydelig grad af overensstemmelse mellem det tidligere
beståede fag og det pågældende obligatoriske fag på bacheloruddannelsen
2. Indskrevne studerende kan ikke søge forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af
anden studieindsats ved andre danske universitetsuddannelser (bortset fra sociologiuddannelsen ved AUC) til dækning af obligatoriske fag på bacheloruddannelsen
3. Udenlandske studerende kan i forbindelse med overflytning meritdække Det
danske samfund i sociologisk perspektiv med kurset Danish Society - A sociological Perspective (Copriss)
4. (Bachelor)opgaver skrevet i forbindelse med erhvervelse af bachelorgrad på
anden uddannelse ved et dansk universitet kan ikke meritdække bacheloruddannelsens hovedopgave
5. Afsluttet bacheloruddannelse på danske og udenlandske universiteter vurderes
konkret med henblik på meritoverførsel af hele (ækvivalensvurdering) eller dele af
den pågældende uddannelse (inklusive bacheloropgave)
ad. Valgfag på bacheloruddannelsen
6. Alle fag udbudt på fakultetets uddannelser kan meritoverføres som Valgfag på
bacheloruddannelsen
7. Det er muligt at få meritoverført fag fra andre uddannelser som Valgfag på
bacheloruddannelsen forudsat, at det rummer sociologiske perspektiver, men
uafhængig af niveaumæssig indplacering på det pågældende fag, idet der dog gør
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sig særlige forhold gældende i forbindelse med de samfundsvidenskabelige basisuddannelser på RUC og AUC (se nedenfor). Det er ligeledes muligt at få meritoverført sådanne fag som valgfag, selvom de indholdsmæssigt falder inden for
fagbeskrivelser for de obligatoriske fag på bacheloruddannelsen
ad. Studieindsats i forbindelse med Den samfundsvidenskabelige Basisuddannelse på RUC og Det samfundsvidenskabelige Basisår + 1 års studier
i sociologi på AUC:
Afsluttet Samfundsvidenskabelig basisuddannelse (2 års studieindsats)
på RUC og Det samfundsvidenskabelige Basisår + 1 års studier i
sociologi ved AUC meritoverføres som Det danske Samfund i Sociologisk Perspektiv, Elementære kvalitative og kvantitative Metoder I og II,
Teori og Metode samt Valgfag (tillagt 20 ECTS)
Afsluttet 1. år på Den samfundsvidenskabelige Basisuddannelse på RUC
og Det samfundsvidenskabelige Basisår på AUC meritoverføres som
Valgfag (tillagt 20 ECTS)
8. Værktøjsfag som sproglig formåen (herunder fremmedsprog, grammatik, fonetik
mv), retorik, matematik og lign. kan ikke meritoverføres
9. Formidlingsorienterede fag kan kun meritoverføres som Valgfag, ifald faget
rummer sociologiske perspektiver vedrørende formidling
ad. Kandidatuddannelsen
10. Kandidatuddannelsens fag - bortset fra Valgfag - kan kun meritdækkes af
studieindsats på sociologiske uddannelser (I en dansk sammenhæng: sociologiuddannelsen ved AUC)
11. Valgfag kan meritdækkes ved studieindsats på andre uddannelser forudsat, at
det rummer sociologiske perspektiver og forudsat, at det er udbudt på kandidatniveau på den pågældende uddannelse
12. Speciale kan ikke meritdækkes af speciale/afhandling, der har udløst en akademisk grad ved anden uddannelse/institution
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ad. Meritoverførsel af studieindsats fra mellemlange videregående uddannelser
13. Fag fra mellemlange videregående uddannelser kan kun meritoverføres som
Valgfag på bachelorniveau og Det danske samfund i sociologisk perspektiv. I
begge tilfælde fordres et sociologisk perspektiv
14. Hvad angår Det danske samfund i sociologisk perspektiv kan dette dækkes ved
en flerhed af fag, der beskæftiger sig med forhold i det danske samfund
15. Fag meritoverført fra mellemlange videregående uddannelser reduceres omfangsmæssigt med 1/3
Forvaltning:
1. Forhåndsgodkendelse af meritoverførelser i forbindelse med studieophold på
udenlandske universiteter forestås af studielederen
2. Ansøgning om overflytning og deraf følgende meritoverførsel for studerende fra
andre uddannelser (danske som udenlandske) forestås af studieleder, hvad angår
overflytning og meritudvalget, hvad angår konkret meritoverførsel
3. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel og meritoverførelser af
fag som Valgfag fra fakultetets uddannelser forestås på basis af hertil udarbejdet
skema og bilagt behørig dokumentation af studievejledning/sekretariatet
4. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af fag som Valgfag fra
andre uddannelser forestås på basis af hertil udarbejdet skema og bilagt behørig
dokumentation normalt af studievejledning/sekretariat (tvivlstilfælde forelægges
studieleder)
5. Meritoverførsel af forhåndsgodkendte fag forestås af
studievejledning/sekretariatet
6. Meritoverførsel af tidligere studieindsats til dækning af bacheloruddannelsens
obligatoriske fag forestås af studieleder (evt. ved forespørgsel hos ansvarlig
underviser)
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7. Meritoverførelser af samfundsvidenskabelige basisuddannelser fra RUC og
AUC forestås af studievejledning/sekretariat
8. Meritoverførelser af afsluttede bacheloruddannelser på andre
uddannelser/institutioner (danske som udenlandske) forestås af meritudvalget
9. Alle meritansøgninger, der rummer principielle spørgsmål, forestås af meritudvalget, der fremlægger sagen i studienævnet før endelig afgørelse

