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Til medlemmerne af studienævnet  

M Ø D E R E F E R A T  1. APRIL 2020 

Forum Studienævnet for Social Data Science  

Møde afholdt: Fredag den 27. marts 2020  

Sted: Zoom (online)  

Referent: Clara Rosa Sandbye  

Til stede: 
Dagsorden: 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt. 
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra studienævnsmøde d. 25. feb. 2020 

Bilag 2.0: Studienævnsmødereferat 25.02.20 
Referatet er godkendt. 
 
Ad 3) Høring vedr. kvalificering af oplæg til fremtidig studieledelse 

på SAMF 
Bilag 3.0: Høringsbrev 
Bilag 3.1: Notat om Uddannelsesledelse og studienævn på SAMF 
Bilag 3.2: Notat om Dekan, institutleder og studieleders opgaver på 
uddannelsesområdet 
Bilag 3.3: Notat om Studienævnets opgaver 
Baggrunden for denne høring er reorganiseringen af 
uddannelsesadministrationen på SAMF, som træder i kraft den 14. 



 

SIDE 2 AF 4 april 2020. Punkter som studienævnet særligt bedes forholde sig til 
fremgår af Bilag 3.0. 
 

Høringsprocessen er forlænget pga. COVID-19. Fakultetet har fået 
indvendinger fra de andre institutters studienævn og vil lave en 
genskrivning. Fakultetet vil være i kontakt med studienævnet for Social 
Data Science hen over foråret, så studienævnets indvendinger kan 
implementeres. 

Clara påpegede at det fremgår uklart af Bilag 3.2, hvorvidt det er 
studielederen eller institutlederen, der er ansvarlig for evaluering. Andreas 
dN medgav uklarheden og gav udtryk for, at det vil blive ændret i 
gennemskrivning af notaterne. 

Andreas dN fortalte at den største ændring i reorganiseringen er at klargøre 
arbejdsfordeling samt forsøge at lempe arbejdsbyrden for studielederen. 
Førhen har studieleder og forperson for studienævnet været den samme 
person. Nu kan disse splittes op, hvilket vi prøver af i studienævnet for 
Social Data Science. 

Morten efterspurgte en ekstra instans som studielederen refererer til, som 
kan substituere en ’institutleder’ ifm. Social Data Science-uddannelsen. Der 
er mange institutter involveret i SDS-uddannelsen (inkl. SODAS), så 
koordinering vil være vanskeligt. Morten fortalte at der er et udtalt ønske 
om, at få afklaret hvem, der varetager institutlederens ansvarsposter fra alle 
involveret i uddannelsen, samt økonomiafdelingen på SAMF. 

Andreas dN gav udtryk for, at manglen på en institutleder er et 
administrativt spørgsmål, som vil løses med den nye 
administrationsstruktur. Om tanken bag rollefordelingen i den nye struktur 
fortalte han, at det er meningen at institutlederen fordeler ressourcer og al 
planlægning og administration af uddannelsens struktur og undervisning 
ligger hos studielederen, i samarbejde med studienævnet.  

Dette vil diskuteres yderligere til et møde mellem studieleder, SODAS-
ledelse, samt prodekan Andreas de Neergaard snarest. 

 
Ad 4) Ændringer til forretningsorden 

Bilag 4.0: Standardforretningsorden for studienævn 
På første møde blev det vedtaget at ”forperson” skulle erstatte 
”formand” (samme med ”næstforperson”) alle steder i teksten. 

 
Ingen fra studienævnet havde nogle yderligere ændringsforslag. Efter mødet 
sender studienævnssekretær Clara et udkast til forretningsorden for 



 

SIDE 3 AF 4 studienævnet for Social Data Science ud. Yderligere forslag indsendes til 
Clara senest onsdag den 8. april kl. 12. 
 
Ad 5) Behandling af anmodning om at oprette kurser 

Anmodning fra Sociologisk institut om at oprette kursus på Social 
Data Science. 
Forperson og næstforperson anbefaler at vi det første år ikke 
behandler ansøgninger fra undervisere som ikke i forvejen 
underviser på Social Data Science-uddannelsen. 

 

Studienævnet er enige om, at vi ikke skal udbyde valgfag på uddannelsen 
(udover vores egne). Morten anbefalede at kurser, som det, Sociologisk 
Institut gerne vil oprette på Social Data Science, udbydes ude på de 
forskellige institutter på SAMF. 

Andreas dN indvendte at Studielederen gerne må sende ham henvendelsen, 
så han kan undersøge, hvad der ligger bag anmodningen. Andreas dN er 
enig i, at Social Data Science ikke skal udbyde kurser i eget studienævn, 
udover uddannelsens egne valgfag. Han påpegede at studienævnet kan 
overveje at designe nogen "anbefalede studiespor" til de valgfrie ECTS. 
Ellers er der ikke en "rum" i studieordningen til denne slags affilierede 
kurser. 

Dette tages op som punkt på næste studienævnsmøde. 

 

Anders havde en indvending om processen, hvormed anmodningen er blevet 
drøftet uden at inddrage studienævnet. Andreas BN forklarede at 
henvendelsen kom til ham over mail og er blevet drøftet over telefon. 

Studienævnet er enige om, at disse slags henvendelser fremover sendes ud 
til alle medlemmer af studienævnet med markering af, hvem det er relevant 
for (ud fra institut). 



 

SIDE 4 AF 4  
Ad 6) Orientering om studieordning (v/ Studieleder Andreas Bjerre-

Nielsen) 
 
Andreas BN fortalte at vi har behandlet alle internationale ansøgninger og er 
i gang med screening af ansøgninger inden for EU. 
 
Ad 7) Fast mødetidspunkt 
 
Gruppen af studerende i studienævnet har foreslået fredag kl. 14-15. Dette 
tidspunkt passer ikke Søren eller Morten. Søren foreslår at vi beslutter et 
fast mødetidspunkt i perioden inden uddannelsen starter via Doodle.  
 
Alle i studienævnet bedes svare på Doodle senest mandag den 6. april kl. 
12. 
 
Ad 8) Eventuelt 
 
Andreas Bjerre-Nielsen tager barselsorlov fra den 8. april 2020 t.o.m. den 7. 
juni 2020. Frederik Georg Hjorth træder til som studieleder i denne periode. 
Der indkaldes til et ekstraordinært møde til afholdelse umiddelbart inden, 
evt. mandag den 6. april 2020, så studienævnet kan drøfte studieordningen 
inden Andreas BN går på barsel.  
 
Mødeindkaldelsen er siden aflyst, da studieordningen ikke var klar til 
gennemsyn af studieordningen. Dette vil tages op som punkt til næste møde. 


	Til stede:

