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Til medlemmerne af studienævnet  

M Ø D E R E F E R A T  29. JUNI 2020 

Forum Studienævnet for Social Data Science  

Møde afholdt: Mandag den 29. juni 2020  

Sted: Zoom (online)  

Referent: Clara Rosa Sandbye  

Dagsorden: 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra studienævnsmøde d. 27. marts 2020 

Bilag 2: Referat fra studienævnsmøde d. 27. marts 2020 

Referatet er godkendt. 

 

Ad 3) Godkendelse af studieordning 

Bilag 3: Studieordning 

 

Studieordningen med de sidste rettelser (med track changes) vil blive sendt 

til høring i studienævnet inden for de næste par dage. 

Andreas fortalte, at han inden studieordningen godkendes vil inddrage SN i 

diskussionen om, hvorvidt der skal være forudsætningskrav om at have 

bestået tidligere kurser på uddannelsen. 

Undervisergruppen vil gerne implementere et krav om, at de studerende skal 

bestå alle kurser på forgående semester for at tage et kursus. Kravet er 

betinget af, at studerende har mulighed for at søge om dispensation. 

Mulighed for dispensation skal ikke fremgå af studieordningen, men vi skal 

have et velfungerende organ for dispensationssager. Fakultetet har 



 

 

SIDE 2 AF 4 kommenteret, at reglen kan virke studietidsforlængende samt er 

administrativ tung. 

Morten forklarede, at underviserne blev enige om denne regel ud fra ønsket 

om den bedst mulige uddannelse med faglig progression. Første år er i 

forvejen fastlåst fordi alle kurser er obligatoriske. Til gengæld er der meget 

valgfrihed på andet år. 

Lykke spurgte ind til, hvordan de tre eksamensforsøg kan sikres, hvis denne 

regel indføres. Andreas svarede, at de studerende skal tilbydes tre 

eksamensforsøg, jf. rammestudieordningen. Clara og Andreas er ved at 

udforme en eksamensplan. Her er de opmærksomme på, hvilken indvirkning 

blokstrukturen på SDS og forudsætningskrav har på de studerendes 

muligheder. 

Annemette opklarede studienævnets spørgsmål om dispensation og 

mulighed for ekstraordinære eksamensforsøg. Hun forklarede, at der altid er 

en ordinær og to reeksaminer til alle eksaminer. Der skal ikke søges 

dispensation hertil. Vi kan kun lave én ordinær eksamen og én reeksamen i 

samme periode. De studerende skal derfor vente et semester for at tage 3. 

eksamensforsøg. 

Med indførelse af forudsætningskrav vil en studerende således blive 

forsinket et år med sine studier, hvis vedkommende dumper både 1. og 2. 

eksamensforsøg på et kursus – med mindre den studerende tildeles 

dispensation. 

Martin spurgte om der er andre forudsætningskrav på nogen kurser. Andreas 

svarede, at der er krav om at skulle aflevere opgaver for at gå til eksamen på 

nogle kurser. 

 

Ad 4) Orientering om introforløb v/ My Madsen 

Bilag 4: Plan over introforløb 

 

Introforløbet strækker sig over 2 uger (uge 36-37). Uge 1 består af en 

introdag med rundvisning, tre dage på etnografisk feltarbejde, samt 

præsentationer af feltarbejde. I uge 2 skal de studerende analysere deres data 

på forskellige måder, der skal arbejdes med pædagogisk formidling, og ugen 

sluttes af med fernisering og fællesspisning. 

Nikolaj kommenterede på, at feltøvelsen i COOP-supermarkeder var rent 

kvalitativ. Han foreslog at inkorporere nogle kvantitative elementer. Som 

inspiration fremhævede han en artikel, hvor forfatteren har talt antallet af 

indkøbsposer i supermarkeder, som kunder køber/medbringer selv. Morten 

støttede op om Nikolajs ide og foreslog at samle noget mere litteratur om 

’kvantitativ etnografi’. 

My fortalte at læringsmålet for introugerne først og fremmest er, at de 

studerende interagerer med hinanden. Hun gav udtryk for, at hun gerne vil 

imødekomme disse forslag og sagde, at når hun introducerer øvelsen vil hun 



 

 

SIDE 3 AF 4 præsentere nogle eksempler på observationer, som også omfavner 

kvantitative elementer. Anders foreslog endvidere, at pointere i 

præsentationen, at de studerende gerne må tage deres computere med. 

Søren foreslog, at de studerende bliver introduceret for studienævnet i 

introforløbet, da det er vigtigt for især internationale studerende at få indblik 

i demokratiske processer på uddannelsen. 

Dette kunne foregå i form af et 10-15 minutters oplæg fra Søren og Olivia, 

muligvis med videopræsentationer af de øvrige medlemmer. På denne måde 

forhindrer vi problemer med lokalekapacitet. 

Søren holder ferie fredag den 4/9, så her kan oplægget ikke ligge. 

 

Ad 5) Merit og dispensation 

Drøftelse og evt. godkendelse af administrative procedurer for 

behandling af merit- og dispensationssager. For udkast, se bilag. 

Bilag 5.1: Delegationsbeskrivelse 

Bilag 5.2: Praksisbeskrivelse for meritsager 

 

Studienævnet skal formulere nogle retningslinjer for, hvordan merit- og 

dispensationssager på SDS behandles, samt hvordan forskelligartede sager 

delegeres mellem SN, studieadministration og uddannelsesadministration. 

Katja Dall har udformet udkast til retningslinjer, som indebærer at 

administrationen vil håndtere rutinemæssige og ukontroversielle sager, og 

SN vil behandle mere kontroversielle sager. 

Ifm. optaget i år er der tre sager om tvungen startmerit, hvor studerende 

tidligere har taget kandidatfag. Disse sager behandles i august af Katja Dall, 

med inddragelse af SN. Morten kommenterede, at det er vigtigt, at 

administrationen kender til intentioner og faglige målsætninger bag SDS. 

Annemette fortalte, at SN selv lægger linjen for, hvilke kurser, der skal 

udløse merit, f.eks. kan vi formulere nogle regler for, hvor meget pensum, 

der skal overlappe med SDS-kurser. 

Studienævnet talte for at have snævre krav for, hvad der kan udløse merit. 

Søren fremhævede vigtigheden af at få lagt god præcedens fra starten af, så 

tvungen startmerit rammer de studerende minimalt. 

Clara mindede om, at hvis studerende tager valgfag på 3. semester skal 15 

ECTS-point ud af de frie 30 ECTS-point godkendes som social data 

science-relevante kurser. Søren foreslog at skrive nogle krav for de sidste 

frie valgfag (15 ECTS) i studieordningen.  

Sørens forslag bliver sendt til høring i studienævnet sammen med 

studieordningen. 

 

Ad 6) Undervisning 

Orientering om undervisning på SDS. Nogle løse ender? 



 

 

SIDE 4 AF 4 Andreas fortalte, at vi er ved at ansætte TAs og eksterne forelæsere til E20-

kurser, samt at undervisningsmateriale er ved at være på plads. 

Vi står over for nogle udfordringer, som gør, at vi endnu ikke ved hvordan 

undervisningen kommer til at foregå til efteråret. Grundet afstandskrav 

(hensyn til COVID-19) bliver der muligvis halv kapacitet i alle lokaler på 

CSS, hvilket betyder vi mangler lokaler. Vi får oplyst om afstandskravene 

gælder eller ej i august. 

Andreas og Clara arbejder på en nødplan, så vi forhåbentlig kan være på 

campus til efteråret. 

 

Ad 7) Eventuelt 

SN besluttede at indføre feedback efter hvert møde.  

Søren spurgte ind til hvad de øvrige medlemmer synes om, at han forsøger 

at overholde tidsplanen. Dette syntes alle godt om. Clara foreslog at gøre 

undtagelser i tilfælde, hvor vigtige emner skal afsluttes eller beslutninger 

skal vedtages. 

Nikolaj foreslog, at dagsordenen udformes ud fra punkternes vigtighed, 

således at første punkt er det vigtigste og punkter, der ikke haster kan 

udskydes til næste møde. 
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