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Godkendt 

 

Referat af møde i angiv mødefora 

Mandag den 16. august 2021 

Teams  

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Sagsbehandler: 
Kirsten Buhl Mathiasen Annette 
Olesen 
Telefon: 99 40 81 32 
Email: kbm@socsci.aau.dk 
 
Dato: [Brevdato] 
Sagsnr.: [Sagsnr.] 

 

 

Deltagere: Annette Olesen, Christian Klement, Annick Prieur, Rasmus Munksgaard 

Afbud: Ea Nadia Rudbøg, Kasper Jørgensen, Malte Bundgaard Kolze, Christina Kearney 

Øvrige deltagere: Klik eller tryk her for at skrive øvrige deltagere/sagsbehandlere. Angiv gerne under hvilke 

punkter øvrige deltagere deltog. Husk også at skrive referenten her. 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Bilag 1: Dagsorden 

 

Godkendt.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

2. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 14. juni 

Bilag 1: Referat er pga. tidsnød ikke færdigt. Udsendes senere. 

Indstilling: 

Referatet godkendes på næste møde. AOL meddelte i forhold til referatet, at krav om bestået matematik på 
B-niveau er imødekommet af institutleder og dekan. Kravet træder i kraft ved optagelsen 2022.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

3. Digitale kompetencer i studieordningen til endelig vedtagelse 

Bilag 1: Studieordningen 

Indstilling:  
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Bekskrivelse af valgfag i studieordningen forbliver som det er. Uddannelsesjura har på baggrund af vores 

henvendelse bemærket til modulbeskrivelsen af kandidatspecialet, der indgår i studieordningen, at det er til-

strækkeligt, at prøveformen ”Speciale/afgangsprojekt” er valgt som prøveform. Der fremgår pt en masse 

tekst, som ikke behøves at fremgå af modulbeskrivelsen, men med fordel kan fremgå af f.eks. semesterbe-

skrivelsen i stedet for (f.eks. teksten omkring specialekontrakten, at det ikke er et krav, at der skal redegøres 

for videnskabsteori i specialet osv). Endvidere er der også nogle af informationer, som i forvejen fremgår af 

selve studieordningens tekst, bl.a. teksten omkring, at der ud over det faglige indhold lægges vægt på den 

studerendes stave- og formuleringsevne mv. 
Vi må ikke reducere listen, da det er blevet indskærpet af Styrelsen, at alle danske adgangsgivende uddan-
nelser skal fremgå af studieordningen, så det bl.a. er tydeligt for de studerende, om deres uddannelse er ad-
gangsgivende. Listen bør derfor være udtømmende og løbende udbygget ift. de studerende, som optages, 
og som ikke i forvejen har deres uddannelse oplistet i § 7. Det kan endvidere ikke lade sig gøre at fjerne ud-
dannelser fra listen i § 7, da det vil blive betragtet som en skærpelse af adgangskravene, som kræver vars-
ling. Hvis de uddannelser, der på nuværende tidspunkt er oplistet i § 7, fortsat er adgangsgivende, så skal 
de fortsat fremgå af studieordningen. 

 

Modulbasen: 

Afsnit om videnskabsteori er således ikke et krav, hvilket også fremgår fint af modulbeskrivelsen. Det vurderes 
til at være godt for både censorer og studerende. Uddybelse, anbefaling og tilføjelser blev drøftet, men det 
blev besluttet at lade den nuværende beskrivelse stå uændret.  

Det blev besluttet, at Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. - på tværs af fagkulturer og paradigmer. Lars 
Fuglsang (red.) skal på listen over anbefalet litteratur.  

 

De øvrige studieordningsændringer blev godkendt.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

4. Sondering af behov for nye censorer samt drøftelse af, hvem der evt. ikke skal genbeskikkes. 

Bilag 1: Censorkorps. 

Indstilling:  

I forhold til den nuværende liste over censorkorps blev det besluttet at forholde sig til, hvem vi ønsker genbe-
skikket. Derefter forslag til nye og hvilke kompetencer vi gerne vil opfordre til at opstille til censorkorpset.  

Følgende ønskes genbeskikket:  

Signe Hald  

Flemming Balvig 

Peter Fallesen 

Ole Hammerslev 

Marie Bruvik Heinskou 

Lars Holmberg 

Kristian Kindtler   

Britta Kyvsgaard 

Anette Storgaard 
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Hanne Stevens 

Lars Benjaminsen – vi opfordrer ham til at skrive kriminologi på som speciale 

Lars Fynbo – vi opfordrer ham til at skrive kriminologi på som speciale 

Lasse Lindekilde – vi opfordrer ham til at skrive kriminologi på som speciale 

Ditte Andersen – vi opfordrer hende til at skrive kriminologi på som speciale 

Jeanette Østergaard – vi opfordrer hende til at skrive kriminologi på som speciale 

En særlig kvalitet ved Hanne Stevens er at hun er sikkerhedsgodkendt ved politiet, hvilket er nødvendigt for 
os ved eksaminer, hvor projektet er skrevet i samarbejde med politiet. AOL skriver til censorformand, at vi skal 
kunne rekvirere en med sikkerhedsgodkendelse. Vi opfordrer til, at der på rekvisitionen skal kunne rekvireres 
en sikkerhedsgodkendelse. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, må vi ifm. rekvisitionen skrive det i informationen 
til censor.  

 

Forslag til beskikkelse af nye: 

Julie Laursen 

Maria Libak  

Esben Houborg  

Torsten Kolind  

Kim Møller 

Linda Kjær Minke 

Sara von Marstricht  

Jacob Demand  

Lasse Liebst  

Lars Højskov Andersen 

Charlotte Bergen Skov  

Nadja Hestehave 

Jonas Mannov    

Kasper Fisker  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

5. Ny tekst til hjemmeside + evt. nye billeder. 

Bilag 1: Kriminologis hjemmeside – 1. udkast 

Indstilling:  

Listen, der viser hvor de studerende er blevet ansat, er godt og positivt at bibeholde. Overvej at opdele listen 
i private, offentlige, frivillige/interesseorganisationer. Vi skal gøre mere ud af at fortælle at det er et fuldtidsstu-
dium i Aalborg, og at praktik er ulønnet og ikke spiller sammen med deltidsjob.  

Vi kan overveje at gøre opmærksom på, at det kun er de to første semestre der reelt kun foregår i Aalborg, da 
praktik og specialeskrivning kan finde sted i og fra andre landsdele.  
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Beskrivelse af, at man kan komme på udenlands-/studieophold på både 2., 3. semester (praktik) skal tilføjes.  

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

AOL sender ny version inden næste møde.  

6. Feedback fra de studerende.  

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Bilag 2: 

Indstilling:  

Intet. Ingen studerende til stede.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

7. Eventuelt.  

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Bilag 2: 

Indstilling:  

Intet.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

 


