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Dato: 02-05-2019 
Sagsnr.: [Sagsnr.] 

 

 

Deltagere: Annick Prieur, Christian Klement, Michael Ankerstjerne, Annette Olesen 

Afbud: Majbritt Nielsen, Charlotte Reinholdt Ipsen, Kirsten Buhl Mathiasen, Frank Søndergaard Nielsen 

Øvrige deltagere:  

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 2. maj 

Bilag 1: Referat fra møde den 2. maj 

Vedr. punkt 8 om evaluering stod der: Det blev kort diskuteret at overveje at ændre strukturen og omorgani-
sere 1. semester, fx med et adskilt metodekursus i hhv. et kvantitativt og kvalitativt kursus samt en udvidelse 
af modul 1.  

Præcisering: Der blev udtrykt en ambition og et håb om, at vi kan ændre strukturen og omorganisere 1. og 2. 
semester, fx med et adskilt metodekursus i hhv. et kvantitativt og kvalitativt kursus samt en udvidelse af mo-
dul 1.  

3. Orientering om Karrieredagen 

God dag, gode oplægsholdere, som alle har indvilliget i at komme tilbage næste år. 

Kun deltagere fra 4. sem. (ca. 13-14). 

Det blev aftalt at vi kører samme format næste år, men dog har videotransformation til Kbh. arrangementet 
skal igen placeres efter specialeaflevering. 
Jobcenteret vil gerne inkl. 2. sem. I deres individuelle forløb så tidligt som muligt, så det blev aftalt, at vi kan 
kombinere besøg fra Jobcenteret med praktikorientering i februar. 

 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Annick og Annette følger op på dette som praktikkoordinator og specialekoordinatorer. 
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4. Orientering Studieaktivitetsmodel 

Der er overordnet to måder at anvende studieaktivitetsmodellen – dels til dialog og forventningsafstemning 
med de studerende, dels til tilrettelæggelse af semestre og uddannelser. Vi valgte førstnævnte. Det blev des-
uden besluttet, at forelæseren der introducerer 1. sem. præsenterer studieaktivitetsmodellen og den forven-
tede arbejdsbelastning på et typisk semester for de studerende. Der er i ledelsesgruppen uenighed om udreg-
ningerne af gennemsnitstimer pr. arbejdsuge. Vi besluttede ikke at tage excel-værktøjet i brug.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Annette samler op på, hvordan det går med at anvende modellen og hvordan de studerende reagerer på 
anvendelsen af modellen og fremlægger status for DSUR på mødet den 30. oktober 2019. 

5. Status - Nyt fællessekretariat 

Kirstens officielle placering i fællessekretariatet er i ledelsesstøtte, studienævn, studienævnsformænd + stu-
dieøkonomi (budgetter og regnskab) og ikke som ønsket i lokalstudieservice (hverdagsliv). 

Annette har haft møde med Trond og Kristian om Kirstens placering, og de har indvilliget i, at Kirsten også 
skal have et ’ben’ i lokalstudieservice, at udviklingen af sekretariatssamarbejdet om kriminologis opgaver bliver 
en lang proces, og at Kirsten skal have mulighed for/lov til at bevæge sig derhen hvor hun arbejdsmæssigt 
befinder sig bedst – også hvis det betyder, at hun foretrækker lokalstudieservice.  

Viceinstitutleder har informeret om, at det ved studiestart er Kirsten, der præsenteres som Kriminologis se-

kretær. 

Lokalesituationen er faldet på plads, det fællessekretariat bliver fordelt i to bygninger. Flyningen sker 28. juni. 

Opgavelister + implementeringsplan ml SNF og TAP under udarbejdelse. 

Implementeringen af det nye fællessekretariat bliver lang.  

6. Sociologibibliotek (fib. 13) 

Sociologibiblioteket har nu fået ny placering i fib. 13. og det må benyttes af alle. Spred budskabet. Christian 
spurgte, om vi må benytte studentermedhjælperen på sociologibiblioteket til scanningsopgaver. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Annette spørger Lene. 

7. Mødedatoer i efteråret 

Aug. 14. kl. 10.15-12.15  

Sep. 24 kl. 10.15-12.15 

Nov. 19. kl. 12.30-14.30 

Dec. 12. kl. 10.15-12.15  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Kirsten sender mødeindkaldelser ud 

8. Feedback fra de studerende 

Michael efterspurgte flere ord til specialet. Annick foreslår at kigge på fordelingen af ord afhængigt af grup-
pestørrelse. De individuelle får noget mere end dem med flere i gruppen. Michael anslår, at der kun tildeles 
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3.000 ord ekstra pr. gruppemedlem. Micheal undrer sig tillige over den korte tid, der er til eksamination ifm. 

specialet. Vi drøfter i den forbindelse de studerendes individuelle oplæg af 10 min. varighed og beslutter, at 

dette skal nedjusteres ifm. en kommende studieordningsændring. 
 

9. Evt. 

Intet 

 


