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Godkendt 

 

Referat af møde i Studienævnet for kriminologi 

Mandag den 3. oktober 2022 

Angiv lokalitet Teams 

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

 

 

Deltagere: Annette Olesen, Annick Prieur, Rasmus Munksgaard, Emil Rethmeier Madsen 

Afbud: Klik eller tryk her for at skrive afbud fra faste medlemmer/deltagere. 

Øvrige deltagere: Michaela Sørensen 

Specielt til møder i Akademisk Råd: Angiv hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Og om 

rådet er beslutningsdygtigt. Andre fora sletter denne linje. 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Bilag 1: Dagsorden 3. oktober 

Indstilling:  

Punkt c under meddelelser behandles som et særskilt punkt 4. Dagsorden herefter godkendt.    

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

2. Godkendelse af referat SN-mødet 13. juni 

Bilag 1: Referat fra sn-møde 13. juni 

Indstilling: 

Godkendt.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 
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3. Orientering: 

a. Studieordningsændringen, inkl. Social Data Science I: Dataanalyse med Python i metodevalg-
fagsporteføljen 
b. Øget konfrontationstid, vejledning 2. sem.  
c. Høring vedr. ændringer i Adgangskrav til optaget september 2023 samt fastsættelse af særlige 
fag opgjort i ECTS. 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Indstilling:  

a. Vi har tidligere drøftet at inkludere Social data science I: Dataanalyse med Python i metodevalgfas-
porteføljen. Studieordninger (kontoret) kontaktes med henblik på at få modulet knyttet til rækken af 
valgfag, der tilbydes studerende på 1. semester ved optaget til E23.   

b. En rapport fra Uddannelses- og forskningsministeriet har vist, at humanistiske og samfundsvidenska-
belige uddannelser ligger lavt på vejledning til studerende. Dette har afstedkommet intern fokus på 
vores normer, hvilket har medført, at normen til vejledning af grupper (på tre studerende) på 2. seme-
ster hæves til 32, således vores tal igen bliver grønne.  

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

AOL kontakter Studieordningskontoret med henblik på at få tilføjet modulet til rækken af valgfag. 

 

4. Ændring af adgangskrav samt fastsættelse af særlige fag opgjort i ECTS. 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Studienævnet skal inden primo oktober fastsætte særlige krav til studerende, hvis bachelor ikke 
fremgår af listen over uddannelser, der giver ret til at blive vurderet med henblik på optagelse.  

Det blev besluttet at stille krav om samlet 60 ECTS fordelt på grundlæggende kvantitative, grund-
læggende kvalitative samt grundlæggende samfundsfaglig teoriforståelse. 

Opfølgning: Annette indsender ændring af adgangskrav til optagelseskontoret. 

5. Omlægning af undervisningen til ”heldagsundervisning”. 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Indstilling:  

Det blev tilbage i maj præsenteret på et medarbejderarrangement samt på studierådsseminar at man har 
ambitioner om at omlægge undervisningen til helddagsundervisning fra E23. Der er tale om heldagsundervis-
ning på 4, 5 eller 6 timer.  Dette tiltag for at skabe mere og bedre sammenhæng til forskning og undervisning.  

Studienævnet drøftede hvad en sådan omlægning kan betyde især for moduler, der inkl. mange undervisere. 
det kan blive svært at sikre den røde tråd på moduler med mange undervisere, medmindre man vælger at 
pålægge underviser nye undervisningsopgaver. Af div. oplæg fremgår det tydeligt, at der er en forventning om, 
at digitale hjælpemidler skal give den nødvendige adspredelse i en undervisning, der strækker sig over lang 
tid. Det blev hertil påpeget, at der mangler praktiske forslag og eksempler på, hvordan konkrete digitale løs-
ninger kan se ud og implementeres. Det blev besluttet, at Rasmus som er koordinator for modul 5 i 2023 - ud 
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fra en pragmatisk tilgang - vil forsøge at tilrettelægge modulet som heldagsundervisning. Herved vil vi få kon-
kret erfaring med denne tilgang. Rasmus laver et udkast, som kan evalueres i lærergruppen.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

6. Behandling af studiemiljøevalueringsrapporter (2. og 4. sem.) og oversigt med ønsker/udfor-
dringer over studiemiljøet for foråret 2022  

Bilag 1: Kriminologi 2sem studiemiljø 

Bilag 2: Kriminologi 4 sem studiemiljø 

Bilag 3: Kriminologi studiemiljø 

Bilag 4: Kriminologi 2022 opfølgning studiemiljø 

Indstilling:  

Undersøgelsen har primært omhandlet miljø omkring bygninger. En enkelt kommentar fra en studerende lød, 
"Jeg synes ikke, at der har været så stor opbakning omkring sociale arrangementer, og heller ikke, at det 
sociale udvalg har gjort meget, for at få dette ændret, i hvert fald ikke til sidst. Det er ret ærgerligt, men jeg 
ved ikke, om det hænger sammen med, at der ikke har været nogle rigtige "tutorer" fra de ældre årgange, 
eller intro-dage, eller rustur, som kunne have bragt fællesskabet lidt mere på banen. Jeg personligt havde 
elsket både at have tutorer, som man kunne sparre med, både fagligt og socialt, men også selv at være tutor 
for den nye årgang. Der har heller ikke været så stor en opbakning omkring det nyoprettede fagråd, hvilket 
der selvfølgelig heller ikke er nogen, der skal tvinges til, men som jeg igen tror, også handler om, at der ikke 
har været så stor en mulighed for at præsentere fagrådet og vores motivation og mål for studiets trivsel." 
Kommentaren affødte en diskussion om mulighederne for både at arbejde med et socialt udvalg og tutorer. 
Tutorer er dog svært, da 3. semesters studerende er i praktik. Oversigt over praktikanternes fordeling i landet 
blev gennemgået, og SN vurderede med afsæt i denne oversigt, at det ikke er muligt, at inkludere en tutor-
ordning ifm. studiestart.   

AOL har for nyligt fået tilbagemeldinger efter Krim-rådets generalforsamling, hvor der ikke mødte studerende 
op fra 1. semester. Det er bekymrende, og Krim-rådet er derfor gået i dvale.  

Det blev vedtaget, at der skal gøres noget for studiemiljøet på 1. semester. Et arrangement der inkl. en gæ-
steforelæsning efterfulgt af en drøftelse af det sociale udvalgs arrangement og Krim-rådet vil arrangeres så 
hurtigt som muligt. Derudover blev det vedtaget, at det sociale udvalg fremadrettet skal sammensættes an-
derledes, så flere uden forudgående kendskab til AAU, der for nyligt er flyttet til Aalborg bliver inkluderet.  

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Annette, Rasmus og Annick drøfter snarest potentielle gæsteforelæsere m.m. ift. socialfagligt arrangement. 

7. Gennemgang af fakultetsberetning SSH 2022 

Bilag 1: Fakultetsberetning SSH 2022 

Bilag 2:Fakultetsberetning SSH 2022 – Bilag 1 

Bilag 3: SSH-præsentation – uddannelsesberetning 2022 

Indstilling:  

Fakultetsberetningen blev i grove træk gennemgået. Employability, digitalisering, trivsel og studiemiljø (stu-
diestart) er i fokus. Ledigheden er den altoverskyggende udfordring. Annette fremhævede cand.it-uddannel-
sernes arbejde med valgfrihed ift. på hvilket semester specialet placeres det sidste år, et såkaldt ”speciale-
swap”. Hun fandt det interessant at overveje, om vi på kriminologi på lignende vis kunne give de studerende 
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mulighed for at erhverve sig relevant erhvervserfaring i umiddelbar sammenhæng med uddannelsens afslut-
ning, og dermed skabe et slags onboardingforløb. Annette bemærkede desuden, at hun mente, vi har brug 
for mere opdateret viden om arbejdsmarkedet med henblik på at afdække kandidaternes muligheder for be-
skæftigelse end det vi får uddannelsernes aftagerpanel og alumnenetværk. 

 

Rasmus påpegede, at tallene ikke er gennemskuelige og at der mangler dybdegående analyser, samt at det 
ikke fremgår hvordan tallene er fremkommet. Bl.a. spørgsmål som hvor mange er på barsel under og lige efter 
endt uddannelse – hvor mange går på barsel efter uddannelse.  

Annick påpegede, at de studerendes gennemførelsesprocent på uddannelsen er meget højt, hvilket der ikke 
bliver taget højde for, når ledighedsgraden i 1., 2. og 3. kvartal udregnes, men det kan måske have en indvirk-
ning. Hun foreslog, at denne pointe blev tydeliggjort. 

 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Det blev vedtaget, at SN drøfter ovenstående nærmere med aftagerpanel og lærergruppe.  

Rasmus spurgte, om han må behandle data fra handleplanerne. Der er anmodet om yderligere data fra dimit-
tendundersøgelsen. 

8. Emner til drøftelse med aftagerpanel oktober 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Bilag 2: 

Indstilling:  

Emner der blev drøftet: speciale-swap, Er vores studentergruppe for bred? Kan vi udnytte tiden med de stu-
derende bedre, hvis vi har en studentergruppe med en mere sammenlignelig kompetenceprofil?  

Employability-initiativer (synlighed af studerendes kompetencer.) Evt. flere specialesamarbejder og praktik-
samarbejder. Evaluering af webinar.   

Forslag til flere emner sendes til Annette.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

9. Emner til drøftelse med lærergruppen november 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Bilag 2: 

Indstilling:  

Heldagsundervisning. Briefing om hvordan mødet med aftagerpanelet er gået. Employability.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 
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10. Feedback fra studerende. 

 

1. semester er kommet godt fra start. Folk er godt med og synes, undervisningen er spændende. Stor begej-
string over studieturen til Frederikshavn Arrest og Kragskovhede.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

11. Eventuelt 

 

Indstilling:  

Emil foreslog at gøre lidt reklame for det kommende valg til studienævnet – fx til en undervisningsgang. Valget 
er udskrevet, og opstillingsperioden er fra 10.-28. november. Alle studerende er også informeret via mail fra 
valgsekretariatet.   

Kirsten og Annette sender tekst herom til Emil og Michaela, som poster det på FB. 

Endvidere kom Emil med forslag om, at der informeres om muligheden for at følge online metodefag ved andre 
universiteter. AP tager informationen med til næste praktikforløb. AOL tjekker hjemmesiden om det er tydeligt.
  

 


