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Afbud
Thomas Skelly.
Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
En dispensationssag blev sat på dagsorden.
2) Beslutning om opdeling af valgfag i BA og KA fra E22, så
Sociologi kan leve op til minimumstimetalskravet på 12
konfrontationstimer om ugen på BA'en
Jakob orienterede om beslutningen og om at han vil sætte arbejdet i
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gang med opdeling af valgfagene. Studienævnet bakkede op om
beslutningen.
3) Orientering om en proces mod at få et fastere repertoire af
valgfag, hvor de tre forskningsgrupper er ansvarlige
Jakob orienterede om den kommende proces og at han vil sætte
forskningsgrupperne i gang med at udvikle valgfag. Studienævnet
bakkede op om initiativet. Studieleder understregede, at det fortsat
vil være ledelsen der afgør, hvem der skal undervise hvornår.
Studieleder forpligtiger sig til at sørge for, at der også udbydes
metodevalgfag.
4) Revideret udkast til revision af kandidatuddannelsen –
diskussion, input og beslutning om hvordan der arbejdes videre
Der var en grundig drøftelse af udkastet til den nye KA.
1. semester
- Studienævnet er enige om at gøre 1. semester obligatorisk.
De studerende er kritiske overfor at fjerne det mundtlige forsvar fra
fagpakkefaget. Især fordi det også er blevet fjernet fra BA-projektet.
Der er så kun (på de obligatoriske kurser?) mundtligt forsvar på
specialet.
Om mixed methods-kurset:
- ViP'erne mener at kurset kan blive for stort, hvis det også skal
rumme digitale metoder. Digitale metoder kan i stedet være et
valgfag.
- Jakob forklarede, hvordan han forestiller sig at kurset skal veksle
mellem fælles undervisning og de to specialiserings del, enten kvant
eller kval. Der skal være to til tre undervisere tilknyttet. Det skal
være et velpolstret kurset, for at det får en god kvalitet.
- De studerende ønsker, der i stedet udbydes to metodekurser, hvor
der skal vælges det ene. Hvis der ikke er underviserressourcer til
dette, er løsningen med valgmuligheder i løbet af kurser det
næstbedste. Studieleder mener ikke det er ressourcemæssigt
forsvarligt at udbyde to fag der kan vælges imellem i stedet. De
studerende i studienævnet bakker op om kurset og om mulighederne
for at specialisere sig igennem kurset.
- Der var en diskussion af om metodekurset skulle hedde noget med
evalueringsmetoder eller lignende.
Studieleder sætter ViP-gruppe i gang med at udvikle metodekurset,
såå en indholds-diskussion kan startes på næste møde.
2. semester
- de studerende er glade for at POF ikke er gjort obligatorisk.
ViP'erne vil gerne have gjort POF obligatorisk.
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Jakob fortalte at der ikke vil være en fast turnus for de 3 valgfag,
men at der vil være tale om et skiftende udbud. Det bliver ikke
en fast turnus, men blot skiftende. Studienævnet kommer til at
være med til at godkende hvilke valgfag, der skal udbydes hvert
semester.
Det blev nævnt at der bør være et videregående metodekursus
blandt valgfagene.

3. semester
- Studienævnet var enige om, at der på 3. semester skal ligge
sociologis projektdesign. De studerende og ViP'erne bakkede op
om de ændringer, der er skitseret for sociologisk projektdesign.
- De studerende bakker op om et valgfag på 7,5 ECTS.
Obligatoriske fag: Kritiske samfundsløsninger
- Der blev fra de studerendes side udtrykt bekymring for, at det
bliver et stort kursus med tynd bemanding.
- Generelt støtter studienævnet en strammere struktur og ramme
om uddannelsen.
- ViP støtter flere obligatoriske kurser og mener 30 ECTS valgfag
vil dække de studerendes behov for specialisering (i den
foreslåede model er der 37½ ECTS valgfag).
- De studerende ønsker, at der gennem hele uddannelsen er
mulighed for specialisering og valg, gerne inden for en
strammere struktur eller ramme. Det blev nævnt at alle
studerende ikke har samme holdning til graden af
specialiseringsmuligheder og valgfrihed. Det blev nævnt at en
stor gruppe studerende ønsker mere valgfrihed end der er lagt op
til. Nogle studerende vil hellere have to valgfag, der kan vælges
mellem. Der er også studerende der er åbne over for et
obligatorisk fag, med mulighed for specialisering ligesom med
metodekurset.
Diskussion af fagligt indhold: Kritiske samfundsløsninger
- Der var en grundig diskussion af det foreslåede obligatoriske fag:
Kritiske samfundsløsninger. Blandt andet blev følgende
diskuteret:
- ViP ønsker der på kurset arbejdes case baseret, som på Harvard
og Yale. Mange studerende er modstandere af at der arbejdes
case baseret på et obligatorisk kursus, men de fleste studerende
ønsker at have muligheden for at arbejde case baseret på KA'en.
- Det blev anført af en studerende, at den kritiske retning ikke kan
kombineres med det løsningsorienterede, dette var ViP'erne ikke
enige i.
- Studieleder og ViP understregede at der skal laves noget der er
mere arbejdsmarkedsrettet end uddannelsen er i dag.
- Der blev udtrykt bekymring for, hvordan man vil sikre en bred
tilgang til det løsningsorienterede. Studieleder mener sagtens
dette kan sikres.
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Jakob vil på næste studienævnsmøde komme med et oplæg fra
ViP til fagets indhold.

Efterfølgende kommentar til referatet: De studerende synes, referatet
lægger for meget vægt på uenigheden internt mellem de studerede. De
studerende understregede, at de bakker op om flere obligatoriske kurser,
men en mulighed for at vælge mellem to muligheder inden for hvert
obligatorisk kursus er vigtigt.
5) Drøftelse af undervisningstilrettelæggelse på 3. semester på
BA'en og generelt
De studieadministrative medarbejdere fortalte, at de prøver at
planlægge undervisningen så der er en undervisningsfri dag hvert
semester og at undervisningen ikke ligger midt på dagen. Det er et
svært puslespil at få til at gå op, særligt undervisningslokalerne
udgør en begrænsning.
Studieleder vil i aftagerpanelet, opfordre arbejdspladserne til at være
fleksible i forhold til studentermedhjælpere, så de studerende kan
passe deres undervisning.
6) Drøftelse af undervisningsevaluering
Den bilagte krydstabel gav studienævnet et godt overblik.
Studieleder ønsker, at der ved næste behandling af
undervisningsevalueringen medtages et indikatorspørgsmål i
krydstabellen.
Svarprocenten er faldet i forhold til sidste år, måske pga. Corona.
Studieleder vil have fokus på at understøtter arbejdet med
svarprocenten.
Forhåbentlig vil svarprocenten stige med det nye kortere
spørgeskema.
7) Orientering
- Sanja er med i brugergruppen i "budget i balance", hun er endnu
ikke blevet indkaldt til møder.
- Der er studienævnsvalg til november. Flere af de studerende
forventer at stoppe i studienævnet, fordi de snart dimitterer.
Studieleder håber, at nogle af de nuværende studerende vil
fortsætte ind i den næste periode for at sikre kontinuitet.
8) Eventuelt
Studievejleder orienterede om at studievejlederne på SAMF har slået
sig samme, så de vejleder på tværs af uddannelserne. Dette har givet
mulighed for længere åbningstiderne. Feedback fra de studerende på
den nye organisering modtages meget gerne.
Studerende på 3. semester efterspørger understøttelse af
studiemiljøet og de fysiske møder. De har ikke haft en fysisk
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studieintroduktion pga. Corona. Studieleder vil sørger for der følges
op på dette.
9)

LUKKET PUNKT: Afgørelse af dispensationssag
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