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Referat af møde i Studienævnet for kriminologi 

fredag den 16. december 2022 

Online  

Aalborg Universitet 
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Annette Olesen 
Telefon: 99 40 81 32 
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Deltagere: Annette Olesen, Rasmus Munksgaard, Annick Prieur 

Afbud: Emil Rethmeier Madsen 

Øvrige deltagere: Michaela Sørensen 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat SN-mødet 14. november 
3. Orientering: 

a) Workshop omkring aftagerpaneler på SSH 
4. Behandling af datapakke - vedlagt  
5. Moodle og studieaktivitet v. Rasmus 
6. Behandling af evalueringer: 

a) Studiestart, modul 1 og modul 2 (mundtlig), E22 - vedlagt Mundtlig evaluering stu-
diestart og modul 2 v. Rasmus 

b) Modul 3 (mundtlig), E22 - vedlagt Mundtlig evaluering modul 3 
c) Modul 4 og 5, F22 - vedlagt Evaluering 2. semester 2022; Mundtlig evaluering mo-

dul 5; Sammendrag evaluering 2. semester 2022 
d) Specialemodul og uddannelsesforløb, F22 – vedlagt Evaluering 4. semester 2022; 

Sammendrag evaluering 4. semester 2022 
7. Feedback fra de studerende 
8. Eventuelt  
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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Bilag 2: 

Indstilling:  

Godkendt. Datoer  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

2. Godkendelse af referat fra 14. november 

Bilag 1: angiv bilag i punktopstilling 

Bilag 2: 

Indstilling: 

Referatet er ikke udfærdiget endnu. Det eftersendes til kommentering eller sættes på dagsordenen til næste 
møde.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

3. Orientering 

Fakultetet har erfaret, at uddannelsen har et velfungerende aftagerpanel og har kontaktet os med henblik på 
at udpege en fra Aftagerpanelet, som ville videregive erfaringer med best practice fra Kriminologis aftagerpa-
nel. Knud U. Rasmussen fra Nordjyllands Politi deltog.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

4. Behandling af datapakke og handlingsplan 

Bilag 1: Datapakke; handleplan; data for beskæftigelsesbaggrund og bachelorbaggrund 

Bilag 2: 

Handlingsplanen og datapakken for 2022 blev gennemgået af AOL og herefter drøftet. Områder med negativt 
måling/resultat blev især fremhævet og drøftet:  

Overskridelse af normeret studietid: Kriminologis andel ligger på 4 % hvor den helst skulle ligge på 3 eller 
derunder. Det vurderes, at flere studerende bliver syge eller sygemeldt under specialeskrivningen og flere 
knyttes til SPS. Vi kan blive bedre til at fange dem, der får problemer undervejs, for at sikre eller støtte op om 
at disse bliver sygemeldte, således deres forsøg ikke løber ud i sandet og at vejledningen kan forlænges ef-
ter afleveringsfristen.  

 
Andelen af frafald vurderes at bero på tilfældigheder. Med få studerende vil en forskel på 1-2 studerende fylde 
meget i procent. Ved de seneste par optag har vi oplevet, at et par studerende ikke er i stand til at starte 
alligevel. Disse studerende er blevet sygemeldte (kan også være pga. graviditet inden studiestart), men er så 
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alligevel ikke mødt op året efter. Administrativt er der også foretaget en ”oprydning” i bestanden af studerende, 
der ikke er blevet færdige efter + 1 års forsinkelse.  

Vi har et godt socialt miljø og et godt fagligt miljø på uddannelsen. Organiseringen i det sociale udvalg fort-
sætter, dog så vidt muligt med ankerpersoner i Aalborg.  

Forholdet mellem VIP/DVIP og STUD/VIP på uddannelsen er passende. 
Vejledningstimer pr. gruppe på 2. semester hæves fra 30 til 32 pr. gruppe, hvilket skulle kunne give accep-
table tal igen.  

Den gennemsnitlig ledighed 4.-7. kvartal er fortsat for høj i 2020, men der ses et markant fald i ledigheden fra 
de tre første kvartaler i 2021, hvilket vidner om at de mange gode initiativer, uddannelsen har foretaget, har 
en positiv indvirkning. Webinarrækken, hvor projektgrupper på både 2. og 4. semester får mulighed for at 
præsentere deres projekter for mulige aftagere gentager vi derfor til juni umiddelbart efter projektaflevering og 
inden eksamen går i gang. Men vi har også nye initiativer på vej. Fx har vi tilrettelagt en online projektbørs d. 
17. januar med et specifikt fokus på kriminologistuderende. Vi har allerede på nuværende tidspunkt modtaget 
flere gode projektemner. Og vi ser ligeledes frem til vores udvidede karrieredag, hvor både dimittender, afta-
gere og karrierevejledere deltager.  

Vi vil rigtig gerne have bedre indblik i, hvordan ledighedstallene bliver opgjort. 

Ift. kvalitetsområde 6.7 i handleplanen vil vi rigtig gerne støtte de studerende i at styrke deres kompetencer (i 
fx projektledelse, brug af Excel, mv.). Vi ser et potentiale i, at studenterforeningerne hjælper med at løfte 
denne opgave, og vi vil arbejde for et sådant samarbejde. 

Vi har fået indhentet data for sammenhængen mellem bachelorbaggrund og beskæftigelsesgraden. Vi kan 
ikke se, hvilken ansættelse dimittenderne har og grundlaget er lidt tyndt, men det ser dog ud til, at kandidater 
med en bacheloruddannede som socialrådgiver konsekvent har en meget høj beskæftigelsesgrad, hvorimod 
sociologerne ligger lavere. Vi håber at kunne få et endnu bedre datagrundlag fremadrettet.  

Der er fortsat et svingende fremmøde især ift. gæsteforelæsninger og andre arrangementer, hvor der ikke er 
pensum. Pensum kan med fordel inkluderes i gæsteforelæsninger. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

AOL og AP sender kollektiv mail til 4. semester med oplysning om vigtigheden af at få sygdom registreret, 
hvis de ikke er i stand til at arbejde fuld tid i en periode, og at dette er altafgørende for at vejledning også kan 
forlænges efter afleveringsfristen.  

AOL skriver til projektsamarbejdspartnere med oplysning om webinarrækken.  

AOL: Handleplan udfyldes og sendes til kommentering i SN inden den sendes til LKK. 

 

5. Moodle og studieaktivitet v. Rasmus 

Indstilling:  

Rasmus orienterede om de muligheder, undervisere har for at trække statistikker i Moodle, fx over hvor mange 
studerende der downloader pensum m.v. 

Ud fra dette kan man bl.a. sammenholde studerendes download med karakter i et bestemt fag. Muligheden 
kan også bruges til at tænke ind og få betydning for hvorledes man tilrettelægger sin undervisning/forelæsning.  

Rasmus laver guide. Undervisere kan få hjælp hos Rasmus.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

RMU formidler til vores undervisere at dette er vores tilgang med opfordring til underviserne om at tænke 
denne viden ind i undervisningen og støtte op om initiativet.  
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6. Behandling af evalueringer 

Bilag: Mundtlig evaluering studiestart og modul 2  
Mundtlig evaluering modul 3 
Evaluering 2. semester 2022 
Mundtlig evaluering modul 5 
Sammendrag evaluering 2. semester 2022 
Sammendrag evaluering 4. semester 2022 

Indstilling:  

a. Studiestart, modul 1 og modul 2 
Læsegrupper kunne sammensættes geografisk. Vi overvejer, når vi nærmer os studiestart. De soci-
ale arrangementer fungerede godt.  

Kvalitet af litteratur – ændres måske ved en ny kollega.  

b. Modul 3  
Vi overvejer at lave små videoer. Pensumbogen skiftes. Skifte til R næste semester. Studerende fra 
sociologi har kun lært R i stedet for Stata. R er mere pædagogisk.  
Der findes gratis kurser i R på nettet.  
 
Det har fungeret godt med hjælpelærere. De vil ændre pædagogiske tiltag.  
Lydforholdene under hybridundervisningen er ikke optimale. Teknikere er orienteret. Flere forelæs-
ninger bliver online.  
Der skal orienteres om R-kurser i velkomstbrev. 
 

c. Modul 4 og 5 
Megen kvalitativ feedback. Gennemgående skal vi beskrive, hvordan gruppedannelsesprocessen 
skal foregå og der kan med fordel lægges en ’hviledag’ mellem 1. og 2. gruppedannelse. Rasmus og 
Annette kigger på, om der kan lægges mere tid mellem gruppedannelse 1 og 2.  

På semesteret har der været arrangementer vedr. praktikinformation (som egentlig vedrører 3. se-
mester). De studerende efterlyser oplysning om, hvordan man lander et godt praktiksted. Vi har tid-
ligere inviteret nogle fra 4. semester. Dette forsøges gentaget.   

Nogle har været kritiske i forhold til hvad der er bedømt og spurgt om (på modul 4-opgaven). Vi skal 
sikre os at der udformes bedømmelseskriterier samtidig med udformning af opgaven.  

Det skal også formidles, at viden fra fx bacheloruddannelsen med fordel kan benyttes i opgavebesva-
relsen.  

De studerendes erfaring med eksamen afdækkes ikke i den kvantitative evaluering.  

d. Specialemodul og uddannelsesforløb 

Kun 14 har svaret. Alle har været meget tilfredse eller tilfredse med vejledningen.  

Klyngevejledningen har fungeret godt.  

Uddannelsens forløb: Få er meget tilfredse, de fleste er moderat tilfredse.  
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Merete Monrad følger op på modul 3, herunder omlægning til R. 

AOL/Kirsten orienterer om R-kurser og det nye valgfag i Social Data Science i velkomstbrev. 

Kirsten og AOL undersøger om læsegrupper kan dannes ud fra geografi og BA-uddannelse. 

AOL sender info om gruppedannelsesprocessen ud i januar og besked om at de studerende med fordel kan 
inddrage litteratur om kvalitativ metode fra tidligere studieår i eksamensbesvarelsen. 

Rasmus og AOL kigger på, om der kan lægges mere tid mellem gruppedannelse 1 og 2. 

Annick undersøger mulighederne for at arrangere en praktikinfo-dag og kigger kritisk på bedømmelseskrite-
rierne for modul 4. 

AOL undersøger, om spørgsmål der omhandler eksamen fremadrettet kan inkluderes i survey. 

7. Feedback fra studerende 

Indstilling:  

Der er holdt juleklip i start december.  

Evt. socialt arrangement efter praktikarrangement i januar.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

8. Eventuelt. 

Indstilling:  

Der er kommet nyt design på hjemmesiden, som betyder, at noget tekst er blevet slettet. Der skal tjekkes op 
på hjemmesiden. Det skal bl.a. undersøges om optagelseskravet om Mat B er blevet slettet. Michaela har haft 
flere forespørgsler fra studerende, som har oplyst, at kravet ikke er vist længere.  

 


