
 

 

 

 

Referat af studienævnsmøde 

onsdag den 9. januar 2019 

 

 

Dagsorden: 

1.      Godkendelse af dagsorden. 

2.      Godkendelse af referat fra SN-mødet 5. december. 

3.      Præcisering af regler om ord og tabeller i opgaver 

4. Reeksamen på modul 4? Vi skal have fundet en form. 

5.      Orientering: 

a.      Deltagelse i Nordisk kriminologistudieleder møde, Oslo 10.-11. december 

b. Vejledersituationen i F19 

6. Samarbejde med karrier-fremmende indsatser 

7.      Feedback fra de studerende. 

8. Fastlæggelse af mødedato(er). 

9.      Eventuelt. 

  



 

 

Referat: 

Deltagere: Kim Møller, Annette Olesen, Christian Klement, Michael Ankerstjerne, Charlotte Ipsen 

Afbud fra: Annick Prieur 

 

 

Ad 1.      Godkendelse af dagsorden. 

   Godkendt 

 

Ad 2.      Godkendelse af referat fra SN-mødet 5. december. 

   Godkendt. 

 

Ad 3.       Præcisering af regler om ord og tabeller i opgaver 

   Vi holder fast i praksis, som blev vedtaget i 2017 med tilføjelse af passus om screenshots: 

Opgaven er normeret til max. x ord i alt.  

Fastsatte antal ord er eksklusive tro- og loveerklæring, tabeller, litteraturliste og bilag,  

men inklusive alt andet – herunder indholdsfortegnelse, noter mv. Tabeller må ikke være 

screenshots. Overskridelse af opgavens omfangsgrænse på x ord medfører, at opgaven vil 

blive afvist, og der vil være brugt et eksamensforsøg. 

 

Ad 4.  Reeksamen på modul 4? Vi skal have fundet en form. 

Ved sidste års semesterevaluering gav en del studerende udtryk for, at reeksamen var for 

let i forhold til ordinær. Problemet er, at der ikke er øvelser i fm. reeksamen. 

Det blev besluttet, at beholde formen – men uden øvelser, samt at opgaven skal 

udformes, så den kan løses på 48 timer.  

   Antal ord til hhv. spørgsmål 1 og 48 timers eksamen fordeles hhv. 1.300 og 1.700. 

   Reeksamen bliver 48 timer. 1.500 ord.  

 

Ad 5.    Orientering: 

  a.      KM har deltaget i Nordisk kriminologistudieleder møde, Oslo 10.-11. december, hvor 

der var repræsentanter fra en del flere kriminologiuddannelser, både bachelor-, 

kandidat- og diplomuddannelser i Norden end tidligere.  Vi har ingen konkrete aftaler 

om udveksling, men det giver anledning til at overveje, om vi kan og skal forsøge at få 

etableret det.  

 

 b. Vejledersituationen i F19 

    Annick var med på en telefon under punktet. Vejledersituationen er anstrengt. Jan 

Brødslev skulle have vejledt på specialesemesteret (men har fået bevilget en frivillig 

fratrædelse i fm. den økonomiske situation på Samf.). Kim meddelte i samme 

åndedrag, at han har opsagt sin stilling pr. 1/3 til fordel for en stilling på Malmøs 

Universitet.  



 

 

    Kim har kontakt til to UA. Luna Willadsen og Emma Kiis.  

    Herudover kom der forslag til at kontakte Steffen Bo Jensen (CGS), Louise Møller 

Pedersen, Jeppe Fuglsang og Merete Wenneberg Jørgensen.  

    Det blev i den forbindelse vedtaget at det på det kommende 2. semester skal være en 

minimumstørrelse på grupperne på tre studerende. Dette er ekstraordinært for dette 

semester og skal meldes ud til de studerende allerede nu – inden semesteret går i 

gang.  

 

Ad 6.   Samarbejde med karriere fremmende indsatser 

   Jobcenteret i Aalborg har kontaktet og. De vil gerne komme og fortælle vores studerende, 

hvordan de undgår at blive arbejdsløse. Det vil vi takke ja til. Vi finder et tidspunkt hvor 4. 

semester alligevel skal herud. Og så bliver 2. semester inviteret til også at deltage.  

 

Ad 7.   Feedback fra de studerende. 

   Der blev fra de studerendes side spurgt ind til, om man kan risikere at få en vejleder, der 

bliver fyret (og skal stoppe midt i semesteret). Det skulle ikke ske, idet det er meldt ud, at 

fyringer sker i uge 5. 

  Nogen undrer sig over metodeeksamen på 1. semester, som kun har indeholdt spørgsmål 

omhandlende forelæsninger fra en enkelt underviser. Det kom frem under punktet, at 

dette også var gældende sidste år. Det er uheldigt, hvis det får den konsekvens, at 

studerende kun er ekstra opmærksomme på disse undervisningsgange. Kim orienterer 

vedkommende om de studerendes observation, og vi skal sikre at det ikke sker igen.  

 

Ad 8. Fastlæggelse af mødedato(er). 

  Det blev besluttet at fastlægge næste møde via Outlook: Mandag den 4. februar kl. 13.00-

15.00. Her indkaldes observatører (blandt de studerende) også. Og årets øvrige datoer 

fastlægges. Studenterobservatører er: Charlotte Reinholt Ipsen, Michael Ankerstjerne, 

Majbritt Nielsen og Frank Søgaard Nielsen.  

 

Ad 9.   Eventuelt. 

   Intet.  

 

 

 

 


