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Vælg et element. 
Godkendt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden. 

Bilag: Dagsorden. 

Godkendt.  

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 2. Godkendelse af referat SN-mødet 3. oktober 

Bilag: Referat fra møde den 3. oktober.:  

Godkendt. 

Ad 3. Orientering: 

a) Ny adjunkt 

b) Omlægning af undervisning til heldagsaktiviteter 

a. Det vides ikke med sikkerhed, hvem der ansættes som adjunkt. Vi har en formodning om, at det bliver 

en engelsktalende, som ansættes 1. maj. Vedkommende får ingen undervisningsforpligtelse i foråret.  

b. Til SNM d. 3/10 blev det besluttet at lave en forsøgsordning i foråret 2023, hvor koordinatorerne i sam-

arbejde med underviserne omlægger undervisningen til heldagsaktiviteter i det omfang, det er fordelag-

tigt for underviser og studerende. De erfaringer, vi høster til foråret, vil vi benytte i tilrettelæggelsen af 

undervisningen i efteråret 2023. Drøftelser i studierådet d. 14/10 om heldagsundervisning bevirkede, at 

vi ikke længere er forpligtet til at følge en standardiseret model. Det er nu op til det enkelte studienævn 

at tilrettelægge så meget heldagsundervisning som fagligt og didaktisk giver mening, hvor den enkelte 
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underviser mener at kunne undervise/facilitere undervisningen i de længere timeslots. Med afsæt i SNs 

drøftelser om heldagsundervisning d. 3/10 og studierådets drøftelse af selvsamme d. 14/10 sendte 

SNF d. 10/11 en kort beskrivelse af, hvordan kriminologi vil tilgå denne opgave til viceinstitutleder.  

 

Ad 4. Modulbeskrivelser til godkendelse 

Bilag: Modulbeskrivelse modul 4, modulbeskrivelse modul 5, modulbeskrivelse speciale  

Indstilling: Skriv indstilling. (Valgfrit – ønskes det ikke, slettes linjen). OBS: tryk backspace/delete, hvis du vil 

lave punktopstilling. 

Modulbeskrivelserne godkendt med små justeringer.  

Opfølgning: 

KBM lægger beskrivelserne på moodle.  

Ad 5. Opfølgning på aftagerpanelmøde (projektbørs, notat om kriminologistudiet/studerende, virksomheds-

netværk, grøn kriminologi) 

Bilag: Referat fra møde med Aftagerpanel 25. oktober 2022 

Flot fremmøde. Der var generelt positive tilbagemeldinger fra medlemmerne. Især var begejstringen stor over 

de online webinarer. Studienævnet besluttede at arbejde videre med følgende fem områder: 

Projektbørs. Vi forsøger at etablere vores egen interne projektbørs i januar. 

Notat: Der udarbejdes et notat, som beskriver, hvad virksomheder og institutioner kan forvente, hvis man tager 

en studerende i praktik eller ansætter en kriminologistuderende.  

Virksomhedsnetværk: Etablering af virksomhedsnetværk, der kan få indblik i, hvad kriminologer kan bidrage 

med til deres virksomhed og networke med hinanden. AOL spørger Younes fra Tiponi om hans viden om virk-

somhedsnetværk og drøfter tilgang med Rasmus. Umiddelbart en employabilityopgave på institutniveau.  

Udvidet karrieredag: AOL har inviteret Denise fra Aalborg Kommune, Knud Rasmussen fra Nordjyllands Politi 

og Jeanette Kaastrup fra Reden til at komme og fortælle om, hvilke kompetencer de efterspørger hos de krimi-

nologistuderende, og hvordan de mener kriminologisk teori og metodekompetencer kan omsættes på deres 

travle og omskiftelige arbejdsplads.  

Grøn kriminologi (dyrevelfærd, forurening, forbrydelse mod naturen):Politiet ønsker, de studerende har emre 

viden om dette emne. Det kommer på modul 5.  

Byfornyelse. Politiet vurderer, at kommunerne får brug for kriminologer ifm. deres byfornyelsesprojekter. AOL 

retter henvendelse Hjørring kommune. 

Opfølgning: AOL spørger om timer. AOL skriver til Younes om virksomhedsnetværk. Rasmus vil undersøge 

(inden sommer) hvor mange brancher, vi har kriminologer ansat i.   

Ad 6. Lærermøde – ny dato 

Studienævnsmøde den 16/12 fra 10-12 – online.  
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Lærermødet skubbes til start nye år fordi semesterplaner er på plads. Vi vil tale om hvordan den nye adjunkt 

skal tænkes ind. 

Det prioriteres, at Sune, og Jeppe, Merete og evt. Birgit kan deltage. Vi vil finde hul tidligt forår.  

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 7. Feedback fra studerende. 

Bilag: Skriv bilag. (Valgfrit – ønskes det ikke, slettes linjen) OBS: tryk backspace/delete først, hvis du vil lave 

punktopstilling. 

Indstilling: Skriv indstilling. (Valgfrit – ønskes det ikke, slettes linjen). OBS: tryk backspace/delete, hvis du vil 

lave punktopstilling. 

Michaela ønsker at datoer for aktiviteter i januar meldes ud.   

Arrangement med Mazdak og Trine blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Vi forsøger at arrangere en er-

statning i december.  

Ad 8. Eventuelt. 

Intet.  


