
 

 

 

Referat fra studienævnsmøde 

 28. september 2020  

 
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat SN-mødet 18. august  
3. Orientering: 

a) Ansættelse af ekstern lektor, Rasmus Munksgaard 1.10.2020 
b) Panoptos optagerprogram bruges som backup 
c) Dispensationsstudieordning godkendt 
d) Beretning vedrørende censorvirksomheden i det sociologiske censorkorps sommer 2019 
e) Indstilling af Årets Underviser til Det Obelske Familiefonds Undervisningspris 

4. Evaluering 2. sem. F20 - CK (vedlagt bilag) 
5. Studiemiljøevalueringen F20 (vedlagt bilag) 
6. Udlandsophold og metodefag i foråret 
7. Online aftagerpanelsmøde? 
8. Feedback fra de studerende 
9. Eventuelt  

 
  



 

Referat:  
Til stede: Annette Olesen, Christian Klement, Annick Prieur, Kasper Jørgensen og Christina Kearney 
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

Ad. 2. Godkendelse af referat SN-mødet 18. august  
Referatet blev godkendt. 
 

Ad. 3. Orientering: 
a.   Ekstern lektor, Rasmus Munksgaard  

Ansættelse af ekstern lektor, Rasmus Munksgaard 1.10.2020 
 

b. Panoptos optagerprogram bruges som backup 
Panoptos optagerprogram er det program, IT-support anbefaler, vi bruger, hvis vi vil tilbyde 
studerende adgang til sikrede lydfiler i en begrænset tidsperiode. Det er derfor det program, vi 
tager i anvendelse fremadrettet, hvis det vurderes, at studerende af corona-relaterede grunde 
skal have tilbudt et alternativ til undervisning, der kræver fysisk fremmøde.  
Hvis nogle af vores studerende på 1. semester bliver smittet med Covid-19, er det besluttet, at 
alle sendes hjem, da vi ikke kan være sikre på, at smitten holdes inden for klyngen, da man i 
andre sammenhænge – fx til og fra undervisningslokalet -  står meget tæt. 

 
c. Dispensationsstudieordning 

Studienævnet har fået dispensationsstudieordning godkendt. Det betyder, at der kommer to nye 
valgmuligheder på 1. semester: Forløbsanalyse på registre og Korrespondanceanalyse. På denne 
måde undgår vi, at vi skal lave individuelle studieordninger, når/hvis studerende ønsker et af disse 
to fag i stedet for modul 3.    

 
d. Beretning vedrørende censorvirksomheden i det sociologiske censorkorps sommer 2019 

I sommer 2019 blev der bedømt 32 specialer (sommer 2018: 51 specialer) med et gennemsnit 
på 9,13 (sommer 2018: 8,41). 
Der har til de 32 specialer været brugt 7 censorer. Til de 8 re-eksaminer er anvendt én 
censor. Samlet har uddannelsen brugt 9 censorer. 
Der er modtaget i alt 8 censorrapporter fra de 6 af de 8 anvendte censorer (nogen har 
afleveret samlet fra flere eksaminer andre en rapport pr. eksamen). En censor bemærker bl.a., 

at ”alle eksaminer blev afholdt på professionelt og et godt fagligt niveau”. Der er intet negativt 

at bemærke. Det vigtigste er, at alle censorer har haft god oplevelse af at være med online.  

e.   Indstilling af Årets Underviser til Det Obelske Familiefonds Undervisningspris 
Da der ikke er undervisning på 3. semester plejer opgaven at gå til 1. semester. Christina tager 
opgaven og sørger for afstemning og indstilling fra 1. semester. Kasper sender sidste års indstilling 
til Christina til inspiration.   

 
 
Ad. 4. Evaluering 2. semester. F20 - CK 

Antal besvarelser har været begrænsede og meget laves om, så der er ikke så mange erfaringer at 
tage med. Specielt fra modul 4: Godt at dette modul afsluttes før modul 5 går i gang. Øvelser har 
været gode. Specielt fra Modul 5: Gruppedannelse har fungeret godt.  
 
Nogen har troet, at der ikke har været skemalagt gruppedannelse, og nogle grupper er derfor blevet 
dannet inden semesterstart. Det kommunikeres fremover endnu mere klar tud, hvordan og hvornår 
gruppedannelserne finder sted.   



Nogle studerende oplevede på modul 5, at de blev eksamineret mere i pensum end projekt, dette er 
ikke hensigten, og det understreges fremadrettet tydligt over for eksaminator.  
Det er ”almindeligt” kendt i workshopstrukturen, at nogle oplever en ringe forberedt 
opponentgruppe. Forklaringen kan skyldes, at der kan være tvivl om, hvordan man giver feedback. 
Det blev diskuteret, om der skal laves en video over god feedback, så de studerende ved, hvad der 
forventes af dem. 
Nogen har oplevet, at der har været stor afstand mellem litteratur og det, der laves i projektet. 
Modulets dobbeltsigte skal også fremadrettet udtrykkes klart ved semesterstart. Nogen har troet, at 
den selvvalgte litteratur skulle være den bærende del i projektet. Dette præciseres fremadrettet i 
semesterbeskrivelsen. Det er vejledernes opfattelse, at alle er mødt op til workshops, men at der især 
på 2. og 3.  workshop har været stor forskel på, hvor langt de forskellige grupper var i processen. Vi 
skriver det ind i semesterbeskrivelsen, at gruppen skal skrive, hvad man gerne vil have feedback på.  
 
Alle har oplevet gode vejledere og gode og gavnlige opponentvejledere. Der skal samlet set tænkes 
anderledes i forhold til workshop. 
 

Ad. 5. Studiemiljøevalueringen F20 (vedlagt bilag) 
 Der er enkelte bemærkninger vedr. akustikken, at lokalerne ikke er optimale til klassiske 
forelæsninger. En ønsker bedre ryste-sammen-arrangementer. Tilbagemeldingen på behandlingen af 
evalueringen i SN blev, at vi fremadrettet vil forsøge at undgå at benytte det omtalte lokale, da det 
tydeligvis ikke virker optimalt til klassiske forelæsninger. Lokalebookingsudfordringer taler dog imod 
en denne selektionstilgang. Studiet vil også fremadrettet allokere ressourcer til at understøtte et godt 
studiemiljø og en god studiestart. Det vurderes ikke, at vi kan understøtte studiemiljøet/studiestart 
yderligere.    

 
Ad. 6. Udlandsophold og metodefag i foråret 

Det har vist sig svært i forbindelse med udlandsophold (om foråret på 2. semester) at finde egnede 
metodefag. Det blev derfor besluttet, at det fremover ikke skal være et krav, da vi med den nye 
studieordning har lagt det kvantitative metodefag om efteråret.  
 

Ad. 7. Online aftagerpanelsmøde? 
På grund af det stigende coronasmittetryk, vil vi indtil videre fortsætte med at afholde SNM online. 
Dagsorden sendes ud til godkendelse inden.   
 

Ad. 8. Feedback fra de studerende 
3. semester er i praktik. Mange er hjemsendt især i hovedstadsområdet. De forsøger at arrangere 
noget socialt.  
1. semester er ved at være rystet godt sammen. Dog må studiet ikke stå for flere sociale 
arrangementer lige nu.  
 

Ad. 9. Eventuelt  
 Evaluering af 4. semester på til næste møde.  
 
 Indhold af det nye modul 4 drøftes på lærermødet 5. oktober.  
 
 Birgitte Egeskov kommer til lærermødet og holder oplæg om digitale kompetencer.  
 

Hjemmesiden skal opdateres med bl.a.  
*  Videooptagelser om at være i praktik og testimonials om studerendes valg af kriminologi som 

kandidatuddannelsen.  
 *  Udtalelser fra aftagerpanelet 
 
 Næste studienævnsmøde: 2. november holdes online.  
 


