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Referat 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

  

Ad 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 22. marts 

Bilag 1: Referat fra møde den 22. marts 

Vedr. punkt om evaluering af 3. semester E18: Sætningen: Vi skriver ud til de praktiksteder, der ikke har haft 
praktikanter, med opfordring om at sende opslag…. Præcisering: Vi skriver ud i foråret 2020.  

  

Ad 3. Opsamling ift. Lene og Tronds oplæg om undervisningseffektivisering 

AO orienterede om møde med vice- og institutleder vedr. undervisningseffektivisering. Mødet var en del af en 
runde. Det er vurderingen, at der ikke kan spares meget på kriminologi. 

  

Ad 4. Orientering Afgørelse i henhold til Aalborg Universitets regler om disciplinære foranstaltninger 

Opfølgning fra orientering på møde i marts: Vores bekymring om, hvorvidt den studerende havde nået at bruge 
specialevejledning efter bortvisningen var grundløs, idet den studerende først var blevet orienteret 1. marts. 
AO har set dokumentation for at den studerende har kontaktet sit specialesamarbejde med institution. Studie-
legalitet meddelte desuden, at vi altid med tilbagevirkende kraft kan sanktionere mod snyd. Der har ikke været 
tid til at tjekke yderligere tidligere eksamen for plagiat.  
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Ad 5. Orientering suppleringskursus til optag 

Suppleringskursus til optagede– besluttet at gøre brug af supplering. Vi skal begrænse udgifter ved at samar-
bejde med KSA. AO har talt med Maja Lundemark på KSA. KSA har meddelt, at de ikke har økonomi til at 
køre kurser. Det blev kort drøftet om et samarbejde med andre studier kan etableres. Det blev vurderet, at 
dette ikke kunne opnås i tilstrækkeligt tilfredsstillende grad. Frank gjorde opmærksom på hjemmesiden Cour-
sera.org. 

Vi skriver til alle dem, vi optager, hvad vi forventer, at de kan inden studiestarten. Vi opfordrer dem til selv at 
læse metode op. Vi sender relevante links samt litteraturliste med egnet stof. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Link og litteraturliste udformes og tilføjes velkomstbrevet (AO/CK). 

 

Ad 6. Orientering dimission 

AO orienterede om, at hun har haft en snak med viceinstitutlederen om fremtidig fælles dimission. Da vi alle-
rede er langt i planlægningen af vores dimission (dato og invitationer er sendt og 25-30 specialeskrivere har 
allerede tilmeldt sig med familie), er emnet udskudt til næste år. Vi har en tro på, at vores dimission bl.a. ud 
over at være en stor succes, også er med til at mobilisere flere til at gøre sig færdige til tiden.  

AP: vi sender invitation til lærerne og Lene Tølbøll. Vi kan overveje at optage videosekvenser fra dagen med 
henblik på at føre vores gode ideer og traditioner videre til det fælles samarbejde om næste års dimission.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kontakt til afdeling som kan stå for videooptagelse (AO) 

 

Ad 7. Orientering om bemandingssituationen 

AO meddelte, at instituttet med al sandsynlighed trods kvalificeret ansættelsesstop vil slå et adjunktur op i 
F2020. Derudover meddelte Trond, at vi må ansætte en 10-20 % gæsteprofessor fra udlandet i en 3-årig pe-
riode for at styrke vores forskningstyngde (halvdelen af dette gæsteprogram er støttet af Det Obelske Familie 
Fond). I samråd med Christian og Annick faldt valget på Professor i kriminologi Arjan Blokland fra Leiden 
Universitet. Arjan blev valgt, da han har en bred kriminologisk profil, som kan komme hele uddannelsen til 
gavn og desuden har forskningsinteresser der ligger op til samarbejder med Christian.  

AP kunne oplyse, at et opslået lektorat er færdigbedømt.  

  

Ad 8. Evaluering 1. semester E18 

Bilag 1: Christian Klement: Sammenfatning af Evaluering af 1. semester E18  

Bilag 2: KBM: Gennemsnit modul 1, 2, 3 E18 

Evalueringen af modul 1 er meget positiv. Evalueringen viser udfordringer i udprøvningen af modul 2 og 3 
generelt.  

I opgaven i Modul 3 er der strukturelle problemer, idet opgaven har været koncentreret om for få forelæsninger. 
De studerende kommer med forskellige baggrunde/forudsætninger, hvor det gør det svært at bygge ovenpå.  
Vi vil lave anden type af eksamensopgave, som er både kvalitativ og kvantitativ. 

Opgaven i modul 2 har de studerende fundet, at den var svær at tilgå samt at der var for mange spørgsmål, 
der kunne besvares inden for grænsen af antal ord. Det blev foreslået, at gå tilbage til formen med færre 
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spørgsmål, hvor man først gør rede og derefter diskuterer, evt. med specifikke spørgsmål om først at redegør 
og dernæst at diskutere.  

Modul 3 er presset, og vi vil for mange ting på for kort tid. De kommer med forskellige baggrunde. Der er nogle 
ting, man skal kunne for at kunne bygge ovenpå.  

Pensum er ændret på modul 3, så det er positivt, at evalueringen viser, at en stor del finder det tilpas. Vi er 
meget opmærksomme på modulet og overvejler ændringer. Vi har valgt løsninger til næste semester med flere 
øvelsestimer i STATA og mere øvelsesorienterede kvalitative forelæsninger. 

Der blev udtrykt en ambition og et fremadrettet ønske om, at ændre strukturen og omorganisere 1. og 2. 
semester, fx med et adskilt metodekursus i hhv. et kvantitativt og kvalitativt kursus samt en udvidelse af modul 
1. Diskussionen føres videre på et lærermøde. 

Slutteligt er det bemærket, at for få i det hele taget har svaret på evalueringen.  

  

Ad 9. Dato til gennemgang af implementering af PBL-læringsmål i studieordningen 

På alle uddannelser er det studienævnet, der er inde over fra start til slut. På andre studienævn er der nedsat 
arbejdsgrupper.  

Der var enighed om at vi allerede har PBL godt integreret samt at vi har den rigtige tilgang. Når vi er i overve-
jelser om at ændre på strukturen/studieordningen, vil det give mening at indskrive det deri.  

Emnet diskuteres på lærermøde i juni og med Trond i august.  

Vi skal dels kigge på implementeringen af PBL og dels studieordningen.  

PBL seminar 22/8.  

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

AO beder Trond om et møde i august vedr. bemandingssituationen, så vi ved, hvor vi står ift. studienævnsæn-
dringer. AO sender oplæg til kommentering en uges tid inden. 

 

Ad 10. Feedback fra de studerende 

Vedr. projektarbejdet på 2. semester, så synes det som om, de studerende har tid nok til projektet, såfremt 
man ikke har mangel på informanter. Det blev konstateret, at prisen herfor er, at der er dårligt fremmøde til 
undervisningen. Det har der dog altid været hen mod slutningen af semesteret, og det er Franks opfattelse, at 
dette faktum gælder alle studier.  

AP mente, at vi kan overveje at tage en dag mere om ugen i brug for at få mere undervisning afviklet tidligere 
på semesteret.  

CK vil hellere fokusere på at gøre en ting færdigt. Man kan splitte projekt og forelæsninger op i to dele. 

Vi prøver for første gang i år, at udprøve de studerende i fællespensum til modul 5 ved at alle undervisere har 
skrevet spørgsmål til vejlederne, som de så skal stille ved eksamen. På den måde håber vi, at forelæsningerne 
bliver opprioriteret fremadrettet. 

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

AO samler og sender eksamensspørgsmålene til vejlederne inden 2. sem. eksamen i juni. 
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Ad 11. Mødedato(er) i efteråret. 

Vi tager den næste gang.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Annette sender forslag med dagsorden til mødet den 13. juni. 

 

12. Eventuelt 

Christian har søgt om at blive sikkerhedsgodkendt hos politiet med henblik på at kunne være med til at dække 
vejledning af grupper/studerende, som laver projekt i samarbejde med politiet. 

Britta vil være repræsentant til SSP uddannelsesudvalg.  

Aalborg Arrest tager ikke længere imod besøg på grund af bemandingsmangel.   

 


