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Referat:  
 
Deltagere: Annette, Annick, Christian, Kasper, Charlotte, Frank 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat SN-mødet 18. marts 
 Godkendt. 
 
Ad 3. Orientering: 

a. Optag 
Vi har fået 104 ansøgninger, som er stort set det samme antal som sidste år, og rigtig 
mange er 1. prioritet. Vi har modtaget færre ansøgninger med sociologisk baggrund (ca. 
22) efter vi har ændret på optagelseskravet og flere med pædagogisk baggrund.  

 
 b. Online eksamen 

Vi kører online eksamen til juni. Det gør hele universitetet. Team Ledelsesstøtte 
arbejder på en intern vejledning for afvikling af digital eksamen til både studerende, 
vejledere/censorer og administrationerne i Lokal Studieservice. I vores egen 
administration arbejdes der på at lave retningslinjer og tips og tricks til online eksamen 
baseret på de erfaringer der allerede er gjort.  Studienævnsformændene får et udkast til 
høring.  

 
 c. Dimission aflyst 

Direktionen har aflyst alle dimissioner, hvilket var forventet. Der forventes en 
udmelding senere, om der arrangeres noget festligt i efteråret.  AP foreslog at sætte en 
dato allerede nu.  

 
d. Dispensationsansøgninger / udsættelser af projektaflevering i forhold til frist 

Foreløbig har to grupper på 4. semester søgt om udsættelse. Ingen ansøgninger fra 2. 
semester; det forventes dog. Det ser fornuftigt ud i forhold til afleveringsfristen. Hver 
afgørelse er en individuel vurdering. Vi kommunikerer til vejlederne, at det er op til 
hver enkelt om de vil tilbyde vejledning i juni, hvorom alting er skal vejledningen dog 
være afviklet senest 15. juni.  

 
e. Praktik 

Vi havde aftalt at drøfte praktik til dette SNM, men SNF har talt sammen, og er blevet 
enige om at venter med plan B for ikke at skabe unødig panik. Annick meddelte at det 
ser ud som om der bliver slået lidt færre praktikpladser op end normalt. Der gives en 
orientering herom på næste møde.  

 
f. Aftagerpanel 

Der er lavet et grundigt forarbejde med bl.a. skræddersyede invitationer for at 
nedsætte et nyt aftagerpanel. Vi har en list på 10-12 muligheder, hvoraf 7 allerede har 
takket ja. Herudover blev det vedtaget, på opfordring af Claus Serup, at invitere Knud 
Rasmussen fra Nordjyllands politi til aftagerpanelet. Knud er tovholder for vores 



studerende, der kommer i praktik ved Nordjyllands politi. KJ forslog desuden at inviterer 
Karoline Normann med i panelet. Karoline er forsvarsadvokat og formand for 
Advokatrådets strafferetsudvalg. SN vedtog at invitere Karoline.  
Det første møder forventes afholdt september-oktober. Udgangspunktet er fysisk møde 
ellers er plan b online. Annette samler op og orienterer senere.  

 
g. Lærermøde aflyst 

For få havde tilmeldt sig (AP, AOL, CK). Der kommer en skriftlig udmelding vedr. 
afvikling af online eksaminer, når vejledningerne herom har været i høring.  

 
Ad 4. Gæsteforelæsninger (CK) 

Der er godt med luft i budgettet til at afholde mere end de to, der var afsat økonomi til i 
efteråret. Det blev drøftet at forhøre sig hos Tiponi om at give 2½ times oplæg om 
kriminelle grupperinger. Det forlyder, at foredrag med Tiponi ud over at være meget fagligt 
også er ret underholdende og farverige. Vi overvejer at kunne bruge dem til semesterstart.  

 
Ad 5. ’Erstatnings’-metode-modulet i studieordning (bilag) 

Det fremgår ikke af studieordningen, at såfremt man allerede har de metodiske 
kompetencer, der udbydes af studiet, når de optages, så kan man følge 
sociologiuddannelsens kvantitative metodekursus. Vi kan søge om at få indsat flere 
valgmoduler, fx to forhåndsgodkendte. Annette undersøger processen ved 
Uddannelsesjura, forhører sig ved Rasmus Møberg (sociologi) om forudsætningerne og vi 
vil orientere om mulighederne ved studiestart.  

 
 

Ad 6. Modulbeskrivelse modul 5, 10 ECTS for gæstestuderende (bilag) 
Det har tidligere været muligt for gæstestuderende at tage modul 5 (projekt på 2. 
semester) på 10 ECTS og med separat skriftlig eksamen og individuel studieordning, hvilket 
har været ressourcekrævende.  
Kurset skal have en separat modulbeskrivelse, som fremgår af moduldatabasen. Det blev 
vedtaget, at prøveformen skulle bestå af fremmøde samt en fri skriftlig hjemmeopgave, 
som emnemæssigt går på tværs af pensum. Reeksamen skulle bestå af en lidt længere 
skriftlig hjemmeopgave. Opgaven med at sikre sig underskrift fra underviser (som 
dokumentation på fremmøde) påhviler den studerende. Hidtil har antal studerende ikke 
oversteget to pr. semester; dog blev det besluttet, at der ved ønske fra mange 
gæstestuderende om optagelse på modulet, skal findes en anden prøveform.  

 
 
 

Ad 7. Feedback fra de studerende 
KJ orienterede om, at han er blevet kontaktet af studienævnsnæstformændene fra KSA og 
SOFIA, som er interesserede i at høre, hvad vi gør på studiet for at have så godt et 
studiemiljø. KJ har deltaget i et mødet og delt ud af erfaringer.  SOFIA vil gerne samarbejde 
med Kriminologi og tilbød også at dække visse udgifter ifm sociale arrangementer. KJ og 
det sociale udvalg har dog takket nej til et sådant samarbejde i denne omgang, da de 
mener, at det gode studiemiljø på kriminologi først og fremmest skyldes, at de er en lille 
tæt studentergruppe. Muligheden med at samarbejde med SOFIA og på tværs af 
uddannelser generelt skal dog videreformidles til de kommende 1. sem. 

 



 
Ad 8. Eventuelt  

Opslag er ude om ansættelse af ny studievejleder. Ansøgningsfrist er 11. maj. Ansøgninger 
sendes til Annette.  

 
 
 


