
 

 

 

Referat fra studienævnsmøde 

 8. juni 2020  

 

Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat SN-mødet 27. april 
3. Orientering: 

a) Ansættelse af studenterstudievejleder 
b) Semesterstart  

4. Aftagerpanel 
5. Diskussion af eksplicitering af studerendes digitale dannelse og digitale kompetencer i 

studieordning (vedlagt bilag) 
6. Diskussion af omlægning af dele af undervisning til digital undervisning 
7. Praktik status (Annick) 
8. Kommentarer til modulbeskrivelse modul 5, 10 ECTS for gæstestuderende (vedlagt bilag 

revideret) 
9. Dimission? 
10. Feedback fra de studerende 
11. Eventuelt  

 
  



 
Referat: 
 
Til stede: Annette Olesen, Christian Klement, Annick Prieur, Frank Søgaard Nielsen, Charlotte 
Reinholt Ipsen og Christina Kearney 
Afbud: Kasper Jørgensen 
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt tilføjet: Gæsteforelæsninger. 
 Dagsorden herefter godkendt.  
 
Ad 2. Godkendelse af referat SN-mødet 27. april 

Godkendt.  
 
 
Ad 3. Orientering: 

a. Ansættelse af studenterstudievejleder. 
Uddannelsen har pr. 1. juni ansat Christina Kearney som studenterstudievejleder. 
Christina afløser Charlotte Reinholt Ipsen, når hun med udgangen af juni bliver kandidat. 
Christina er som udgangspunkt en del af det sociale udvalg på 1. semester til efteråret.  

 
b. Semesterstart, bilag.  

AAU har nedsat Task force i forbindelse med semesterstart. Vi er dækket godt ind i 
forhold til antal, da vi ikke kommer over 50 personer. Det anbefales at holde udendørs 
aktiviteter og overveje om alkohol skal indgå. 
Tiponi har meldt tilbage, at de gerne vil komme den første fredag (4/9) og holde oplæg på 
2½ time plus ca. 30 minutter til spørgsmål fra 13.00-16.00. Det plejer at være farverigt. 
Studiet er vært ved let frokost inden, og vi opfordrer at være sociale herefter.  

 
Ad 4. Aftagerpanel 

Vi har lige nu 10 positive tilbagemeldinger (to forlænges fra det foregående aftagerpanel og 
otte er nye). Karoline Normann har siden sidste SNM takket ja til at være en del af panelet. 
Vi mangler at høre fra Danske Bank og Cybersikkerhed. Det blev besluttet at meddele 
dekanen at vi anbefaler de 10, vi har hørt fra. Vi planlægger at holde første møde med 
udvalget den 20. oktober efter kl. 16.  

 
Ad 5. Diskussion af eksplicitering af studerendes digitale dannelse og digitale kompetencer i 

studieordning, bilag. 
Tidsramme: Alle studieordninger skal være opdateret ift. læringsmål for digital dannelse og digitale 
kompetencer og indsendt til legalitetskontrol senest d. 1. november 2021 (mhp. ikrafttrædelse 
1.9.2022). Øvelsen skal sammentænkes med den delvise omlægning til digital undervisning.  
Der var enighed om, at vi ikke laver eksplicitte læringsmål om alle de forskellige digitale kompetencer 
listet i inspirationsmaterialet. Derimod blev det understreget, at vi kun implementerer digitale 
kompetencer i studieordningen og modulbeskrivelserne hvor dette er fagligt relevant. Et konkret 
forslag, som ikke blev yderligere diskuteret, var at bruge TEAMS som projektstyringsværktøj på 2. og 
4. sem.  
Punktet tages op på et lærermøde i august. 

 
 



 
 

Ad 6. Diskussion af omlægning af dele af undervisning til digital undervisning 
AOL uddybede indledende med at fortælle, at det ikke er tanken at den fysiske undervisning 
skal omlægges til digital. Øvelsen lægger derimod op til at tænke kreativt og fx udvikle 
asynkrone digitale aktiviteter som supplement til klassisk holdundervisning. Det blev 
foreslået, at forelæsningerne om strafteorier på modul 1 kunne omlægges til podcast eller 
video og teoriøvelserne måske også kunne suppleres med digitale løsninger. Det blev 
desuden vedtaget, at praktikvejledning og –indkald bliver omlagt til digital. Hvorvidt afvikling 
af praktikeksamen skal afholdes digitalt drøfter vi, når vi har erfaringerne fra de digitale 
sommereksamener. De studerende gjorde opmærksom på vigtigheden af at fastholde et 
godt studiemiljø, hvilket understøttes af fysisk fremmøde. Specialeopstartsseminar skal af 
denne grund ikke omlægges til digital., da det er vigtigt de studerende mødes fysisk efter en 
lang periode i praktik. Det blev besluttet at tage emnet op igen, når vi kender 
rammebetingelserne bedre.  
 

Ad 7. Praktikstatus. 
Annick orienterede om, at der p.t. kun er 15. underskrevne praktikkontrakter. Lidt 

bekymrende på nuværende tidspunkt. Annick skriver ud og spørg, hvor mange der har svært 

ved at finde en praktikplads. Det må antages, at der på grund af Coronasituationen er 

forsinkelser. 

 
Ad 8. Kommentarer til modulbeskrivelse modul 5, 10 ECTS for gæstestuderende, revideret bilag.   

Det blev besluttet, at udprøvning sker ved deltagelse i en procentdel af undervisningen samt 
en fri skriftlig hjemmeopgave med bestået / ikke bestået.  
 
Den studerende udarbejder en fri skriftlig hjemmeopgave på 8-12 normalsider (2.400 tegn, inkl. 
noter), hvori den studerende identificerer, kontekstualiserer og analyserer min. to aktuelle 
kriminologiske forskningsfelter. 4000 ord inkl. noter – reeksamen 6.000 ord inkl. noter.  
Reeksamen: Den studerende udarbejder en fri skriftlig hjemmeopgave på 6.000 ord, inkl. noter, hvori 

den studerende identificerer, kontekstualiserer og analyserer min. to aktuelle kriminologiske 

forskningsfelter. Beregningen af ord omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, 

tabeller/figurer og litteraturliste. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne 

omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse. 

 
Ad 9. Dimission. 

Forskellige modeller blev drøftet. Det bliver svært på nuværende tidspunkt at finde egnet 
lokale til den form vi plejer at holde dimissionen under. Det blev besluttet at vi holder en 
online dimission via Zoom efter nogenlunde samme opskrift og indhold, som vi plejer fredag 
den 28. august kl. 15.00. De studerende blev kraftigt opfordret til også at holde tale(r).  

 
Ad 10.Gæsteforelæsninger.   

Det blev besluttet at give Christian frie hænder til at entrere med en gæsteforelæser den 8. 
eller 13. oktober. Ann-Julie Boesen Pedersen fra Justitsministeriets forskningskontor var et 
bud. 
 

Ad 11.Feedback fra de studerende 
 Intet. 



 
Ad 12.Eventuelt  

Dette var sidste møde, hvor Charlotte og Frank var med. Charlotte og Frank blev takket for 
to års indsats i studienævnet.   

 
Studienævnsmøder i efteråret: 
18/8 kl. 10.15-12.15 

 28/9 kl. 10.15-12.15 
 2/11 kl. 10.15-12.15 
 16/12 kl. 10.15-12.15 
 
 


