
Kandidatdag 2022
- Sociologi  - AAU



Adgangsgivende uddannelser med retskrav på optagelse:

Bacheloruddannelse i sociolog, Aalborg Universitet
• Retskrav: garanteret optagelse

• Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din 
bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år.

OBS!

• De sidste 3 år, er alle pladser blevet optaget af studerende med retskrav på 
uddannelsen - altså studerende der kommer fra bacheloren i sociologi på AAU, 
hvorfor uddannelsen ikke har kunne optage studerende fra andre studier

Eksempler på bacheloruddannelser der også giver adgang til 
kandidatuddannelsen i Sociologi:

• Bacheloruddannelsen i Sociologi fra Københavns Universitet

• Bacheloruddannelsen i Sociologi fra Syddansk Universitet

• Bacheloruddannelsen i Kulturanalyse fra Syddansk Universitet

• Bacheloruddannelsen i Socialvidenskab fra Roskilde Universitet

AdgangskravOptagelse

Antal studiepladser:
• Der udbydes 35 studiepladser i 2022.

Optag fra øvrige bacheloruddannelser:

Mindst 60 ECTS-point inden for det sociologiske 
fagområde:
• sociologisk teori
• kvantitativ metode
• kvalitativ metode

Udvælgelse til optag:

Sker på baggrund af følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit på den adgangsgivende 

uddannelse

• Antal beståede ECTS-point inden for det 
sociologiske fagområde udover de 60 ECTS-point, 
der er adgangskravet i den adgangsgivende 
bacheloruddannelse.

• Kendskab til kandidatuddannelsen i Sociologi ved 
Aalborg Universitet samt til PBL-modellen (der 
vedlægges motiveret ansøgning på højst 1 
side).



Ansøgningsfrist

• D. 1. marts 2023 er der ansøgningsfrist for 
kandidatuddannelserne

• Du får svar senest d. 10. juni 2023 om du er 
optaget på en kandidatuddannelse

Optagelse på AAU, gennem ansøgningsportalen

Link til Ansøgningsportalen:
https://dans.stads.dk/SelfUserRegistration/faces/WelcomePage.jspx?lin
kId=4D6A56454E6A55354F446B7A4F5445354F5549334E446443517A
4D784F444D794E4549354E304532516A493D

https://dans.stads.dk/SelfUserRegistration/faces/WelcomePage.jspx?linkId=4D6A56454E6A55354F446B7A4F5445354F5549334E446443517A4D784F444D794E4549354E304532516A493D


Hvad er sociologi?
Sociologien er videnskaben om ”det sociale”, 
dvs. de sociale relationer mellem mennesker, 
som de udspiller sig på forskellige niveauer i 
et givet samfund
Sociologi drejer sig om vores sociale relationer 
til hinanden i samfundet
Sociologi er videnskaben om, hvordan 
samfundet virker i mennesker – og hvordan 
mennesker virker i samfundet
Sociologien forsøger at forklare og forstå de 
samfundsmæssige forandringer, vi lever i
Sociologiens udgangspunkt er, at mennesket 
er et socialt væsen



KA's opbygning
Uddannelsen bygger videre på den grundlæggende videnskabelige viden om sociologisk teori 
og metode, som du har opnået på bacheloruddannelsen

• På kandidaten vælger du mellem valgfrie moduler i videregående teori og metode, 
sociologiske specialiseringer og valgfag eller praktik

1. semester

• Emnespecialisering

• Metodespecialisering

2. semester

• Emnespecialisering

• Metodespecialisering

3. semester

• Projektorienteret forløb

• Specialeforberedende kursus

4. semester

• Speciale



Emnespecialisering

Semester
Arbejdsliv, organisation og 

Human Resource 
Management

Sociale fællesskaber og 
sociale forskelle

Sundhed, sygdom, steder og 
rum

Hverdagsliv, kultur og 
samtidsdiagnoser

Efterår

Organisations-sociologi Civilt samfund og sociale 
bevægelse Sundheds- og sygdomssociologi Hverdagsliv, kultur og emotioner

10/20 ECTS 10/20 ECTS 10/20 ECTS 10/20 ECTS

Forår

Moderne arbejdsliv og HRM Køn, migration og sociale 
protester Rummets sociologi samtidsdiagnoser og afvigelser

10/20 ECTS 10/20 ECTS 10/20 ECTS 10/20 ECTS

Samlet 30 ECTS Samlet 30 ECTS Samlet 30 ECTS Samlet 30 ECTS



Metode specialisering

Semester

Efterår
Forløbsanalyse på registre 

(videregående kvantitativ metode)
(udbydes kun på kandidatniveau)

10 ECTS

Korrespondance
analyse (Videregående kvantitativ 

metode)
(KA og 5. semester)

10 ECTS

Biografisk narrativ metode 
(Videregående kvalitativ 

metode)
(KA og 5. semester)

10 ECTS

Social data science I:
(KA 10 ECTS) (ikke-

kvant)

Forår
Videregående kvantitativ metode: 

kausal in (udbydes kun på 
kandidatniveau KA)

10 ECTS

Videregående kvalitativ metode
forår 6. semester

10 ECTS

Social data science II (KA 
10 ECTS) (kvant)



3. semester

3. Semester kan sammensættes på mange 
måder:

1.Projektorienteret forløb (praktik)

2.Udlandsophold

3. Fag ‘i huset’ à Emne- og 
metodespecialiseringer der tilbydes på 1. 
semester af kandidaten

4.Fag ”ud af huset”

…………………………………………………………

25 ECTS gennem enten projektorienteret 
forløb, udlandsophold eller valgfag

5 ECTS specialeforberedende kursus



3. semester: Praktik
Undersøgelses- og forskningsarbejde

• Socialforskningsinstituttet, København

• Center for Rusmiddelforskning, Århus

• Institut for Folkesundhed, København

• Center for Ligestilling, Roskilde Universitet

• Defactum – Social, sundhed og 
arbejdsmarked

Private analyse- og konsulentvirksomheder

• Sociologisk Analyse, Århus

• Jysk Analyse, Aalborg

• Alsted Research, København

• Institut for Fremtidsforskning, Århus

• Rambøll Management

• Epinion

Offentlig administration, råd og nævn

• Aalborg Universitetshospital, Personaleafdelingen

• Aalborg Kommune, Statistik og analysekontoret

• Århus Amt, Kvalitetsafdelingen

• Århus Amt, Kvalitetsafdelingen

• Nordjyllands Amts Rusmiddelorganisation, Foldbjergcentret

Private erhvervsvirksomheder

• TDC, Århus, Human Ressource afdeling

• KMD, Ballerup, Human Ressource afdeling

• Aalborg Industries

• Vestas personaleafdeling

Interesseorganisationer og frivillige organisationer

• Dansk Arbejdsgiverforening, København

• Folkekirkens Nødhjælp, København

• Dansk Flygtningehjælp, Randers



Udlandsophold
på 3. semester
Eksempler på lande AAU har en samarbejdsaftale med både indenfor 
og udenfor Europa:

Sverige, Norge, Finland, Japan, Hong Kong, Canada, Kina
USA, Sydkorea, og Australien

Eksempler på universiteter:

• University College Cork (IRL)

• Universitat Autonoma, Spanien

• University College Cork, Irland
• Carleton University, Canada

• Universitetet i Bergen, Norge

• London South Bank University, UK

Det Internationale Kontor på AAU



4. semester – speciale
Friholdt til specialeskrivning
Specialeemnet skal være sociologisk relevant

Det er ikke bundet til specialiseringsspor.

Eksempler på specialer:
• Livsfortællinger - En sociologisk undersøgelse af højtuddannede 

flygtninge/indvandrere

• Stress i relation til familie og arbejdsliv

• Mænd mellem arbejde og familie

• Kunstnernes kamp for anerkendelse

• Social krise og religiøs mobilisering

• Fleksibilitet på arbejdsmarkedet – myte eller realitet?

• Fortællinger fra et fængsel – om indsattes hverdagsliv

• Unge piger og selvskade (cutting).



Spørgsmål…

Mulighed for at stille spørgsmål til andre 
vejledere:

I løbet af dagen sidder vores kolleger fra 
Studie- og trivselsvejledningen, 
Kandidatoptag og AAU Karriere klar i et 
Zoom-møde til at svare på spørgsmål 

Links dertil vil kunne findes på: 
https://www.kandidatdag.aau.dk/

https://www.kandidatdag.aau.dk/


Studievejledningen 
- Sociologi

Hvis du har yderligere spørgsmål, så er du mere end velkommen til 
at sende os en mail eller ringe til os

Sociologi-studvejl@socsci.aau.dk

99 40 76 11

Vi kan træffes:
• Tirsdag 12.00 – 14.00
• Torsdag 12.00 – 14.00

Aalborg Universitet, sociologiuddannelsen

Kroghstræde 7, lokale 48

9220 Aalborg Øst

mailto:Sociologi-studvejl@socsci.aau.dk

