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Vælg et element. 

 

Referat af møde i studienævnet for kriminologi 

tirsdag den 24. september 2019 

Fibigerstræde 13, rum 57a  

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 

 
Sagsbehandler: 
Kirsten Buhl Mathiasen Annette 

Olesen 
Telefon: 99 40 81 32 
Email: kbm@socsci.aau.dk 

 
Dato: [Brevdato] 
Sagsnr.: [Sagsnr.] 

 

 

Deltagere: Annette Olesen, Annick Prieur, Christian Klement og Charlotte Reinholt Ipsen  

Afbud: Frank Søgaard Nielsen 

Øvrige deltagere: Kasper Jørgensen, 1. semester. 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Nye punkter: Revideret eksamensordning og Valg til studienævn.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært SN-mødet 14. august 

Bilag 1: Referat 

Det blev tilføjet: At vi formelt besluttede at samlæse med KSA på det ene fag. 

I stedet for ”pensum” skal der stå ”litteratur”. 

Herefter blev referatet godkendt.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

3. Orientering: 

a) KU sag vedr. GDPR + henvendelse til prodekanerne vedr. retningslinjer om GDPR og guilty know-
ledge. 

b) Annette orienterede om, at hun, som aftalt ved lærermødet i juni, har rettet henvendelse til begge 
prodekaner for at få nogle retningslinjer for hvordan vi skal vejlede de studerende i GDPR og guilty 
knowledge. Prodekanerne har dog ikke svaret på Annettes henvendelse.  

c) Tidligere har universitets udmelding været, at det er de studerendes ansvar at efterleve GDPR reglerne, men 
en ny sag på KU, hvor en studerende har mistet sin telefon med en personfølsom lydfil har betydet, at uni-
versiteterne nu skal påtage sig et større ansvar. Prodekan for uddannelse fortalte om hændelsen fra KU ved 
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et studieledelsesmøde og det blev diskuteret hvordan alle uddannelser kan klæde de studerende bedre på til 
at efterleve GDPR reglerne. 
  

d) Status - nyt fællessekretariat 
Annette orienterede om, at ledelsen i forbindelse med en medarbejders opsigelse i Lokal studieser-
vice har besluttet at flytte Kirsten hertil for så i stedet at slå en stilling op i Studieøkonomi og studie-
nævnssekretærteamet. Den endelige arbejdsfordeling er ikke endelig aftalt.  

e) Indstillinger til årets underviser på SAMF 

Vi er vanen tro på SAMF- fakultetet blevet bedt om at indstille en af uddannelsens undervisere til 
”Årets underviser 2019”. Kandidaten skal være meldt ind 4. november. Charlotte og Kasper tilbød at 

stå for afstemning på hvert sit semester.  

Kirsten sender liste over anvendte undervisere i 2019 til de to. Kasper og Charlotte laver fælles indstilling. 

 

4. Dispensationsansøgning fra studerende 

Bilag 1: Ansøgning fra studerende om dispensation til at aflevere og gå til specialeeksamen uden at have bestået meto-

defag samt at få vejledning til færdiggørelse af praktikrapport 

Forhistorie: Ansøger har afleveret praktikrapport og metodeopgave, men ingen af disse er bestået pga. plagiat. 
Ansøger ønsker forud for genaflevering af praktikrapport at få vejledning for klarhed over, hvor meget af prak-
tikrapporten, som må bruges ved ny aflevering. 

Annette har spurgt Studielegalitet om hvor meget af rapporten, der må genbruges. Svaret var, at intet må 
genbruges og at der skal skrives en ny rapport, da andet vil blive betragtet som plagiat.  

Det blev besluttet at give ansøger vejledning i reglerne for plagiat. Annick udpeges til eksaminator ved eksa-
men og vejleder omkring plagiat. Marlene Spanger bliver censor.  

Med hensyn til ønske om at aflevere og forsvare speciale før bestået metodefag blev dette imødekommet. 
Ansøger indgår på holdet af specialeskrivere i foråret 2020.  

KSAs metodevalgfag som ansøger skal følge i efteråret 2020 bliver samlæst med vores kvantitative metode-
fag, hvorfor vi med garanti ved at det bliver oprettet.  

Indstilling:  

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline): KBM eller AO giver ansøger besked.  

Skriv opfølgningspunkt(er) 

5. Tilbagemelding på høring vedrørende revision studieordningsskabelonerne i Studieordningsbasen 

Bilag 1: Intet. 

Studieordningsbasen har været til høring. 
Vi skal forholde os til de danske skabeloner speciale, hvor det tidligere har været en regel om, at såfremt specialet er 
skrevet på dansk, så skal resume være på engelsk. Dette er ikke tilfældet længere. Både speciale og resume kan være 
på dansk. Tidligere var der regel om, at resume skulle være på minimum en og max to sider. Studienævnet kan selv 
sætte regel om længde. Det blev besluttet at fremtidige resume skal fylde minimum ½ og max en hel side. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline): Regel ajourføres i lektionsplan for 4. semester samt Moodle.Ansvarlig: KBM 
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6. Adgangsgivende bacheloruddannelser - standarder for adgangsgivende kvalifikationskrav? 

AO lagde i sit oplæg ud med at fortælle, at både hun og studievejledningen får mange henvendelser, der går på mang-
lende forståelse fra interesserede (kommende ansøgere) for hvorfor deres uddannelse ikke står på listen over ad-
gangsgivende eksaminer. Og vi har ikke altid et godt argument. Andelen af socialrådgivere blandt de optagne er vok-
set. 
Drøftelserne i studienævnet gik på, om vi skal udvide listen af adgangsgivende uddannelser og hvordan vi kan tydelig-
gøre hvilke kompetencer vi lægger vægt på i vores behandling af ansøgere. 
Der var enighed om, at vi lægger vægt på stærke metodekompetencer og relevant erhvervserfaring.  
 
AP pointerede, at hvis vi optager studerende med gode metodiske kundskaber, skulle vi slet ikke tage socialrådgivere 
ind, men at undersøgelser viser, at netop disse begår sig godt på arbejdsmarkedet.  CK oplyste, at der er ca. 60 stude-
rende på sociologi, som har kriminologi som valgfag. Der er grund til at tro, at flere af disse vil vælge kriminologi på 
deres kandidatuddannelse.  
 
 
Herefter gik drøftelserne på, hvad der sker, hvis vi tager alle med en samfundsvidenskabelig uddannelse. Dette vil give 
et meget stort antal ansøgere, og vi må i så fald skulle beslutte, hvad der i så fald også skal lægges vægt på i udvælgel-
sen.  
AO: hvis vi skal åbne for nye uddannelser, så skal vi lave studieordningsændringer hver gang vi skal udvide med en ny 
adgangsgivende bacheloruddannelse, så hun foreslog en bredere formulering. 
 
AP informerede om, at det at de adgangsgivende uddannelser er oplistet i studieordningen er et levn fra da det var 
åbent for alle ansøgere og dem med de listede uddannelser havde krav på at blive optaget, men nu er situationen an-
derledes, da studiet er adgangsbegrænset.  
 
AO vil tage en snak med prodekanen for uddannelse om hendes erfaring med at en god vending om optag til studie-
ordningen. 
 
Det blev besluttet, at vi overvejer, at fjerne listen af adgangsgivende uddannelser fra hjemmesiden, da listen kommer 
til at fremstå som de eneste uddannelser der giver ret til at ansøge om optag. Alle må søge. I stedet overvejer vi en 
mere bred formulering, hvor vi skriver noget ala at alle med en samfundsvidenskabelig bachelor kan ansøge om en 
studieplads på kriminologi. Ansøgerne vil blive vurderet ud fra deres kendskab til samfundsvidenskabelig metode og 
kendskab til det kriminologiske felt. Det blev desuden foreslået, at arbejde med en tekst til hjemmesiden ala: Tidligere 
er der meget få andre professionsbacheloruddannede end studerende med socialrådgiveruddannelsen der er blevet 
optaget - for at understrege, at man godt kan søge med en professionsbachelor der ikke er en socialrådgiveruddan-
nelse, men at man har mindre gode chancer. 
 
 
Der blev stillet spørgsmål ved, hvad Aftagerpanelet mener der er brug for at vores kandidater kan. Seneste møde med 
Aftagerpanelet blev aflyst pga for få tilmeldinger. Dette medførte en bibemærkning om, at vi også i nærmeste fremtid 
bør tage stilling til panelets sammensætning og hvilke oplysninger vi vil trække ud af panelet.  
 
 
 
.  
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:  

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

7. Feedback fra de studerende. 

Bilag 1: Intet. 

Kasper informerede om, at det går godt på 1. semester. Der er bred enighed bland de studerende, at studiet er velstruk-
tureret. Der er stor tilslutning til sociale arrangementer. Både dem studiet arrangerer og også private initiativer. Der er 
stor tilfredshed med at vores moduler eksamineres kort efter endt kursusrække.  

Kasper er ved at arrangere gæsteforelæsning med Peter Secker. Invitation til 1. og 3. semester forventes sendt ud i 
næste uge.  

  

8. Revideret eksamensordning 

Bilag 1: Intet 

Indstilling:  

AO orienterede om, at der er udkommet revideret eksamensordning, og at der er to ting vi bør 
hæfte os ved. Den ene går på, om de studerende må høre musik under eksamen. Charlotte og Ka-
sper var ikke i tvivl, de syntes begge det var en dårlig ide at tillade at høre musik under eksamen 
bl.a. fordi de studerende kunne snyde ved at høre relevante podcast. Det blev vedtaget, at studiet 
følger de overordnede regler om forbud mod at høre musik under eksamen. 
Den andet forhold, vi ift. den nye eksamensordning skal holde os for øje, er, at juli måned ikke skal 
indgå i beregningen af frister ved reeksamen i kandidatspecialet i afsnit.  

9. Valg til studienævn 

Bilag 1: Intet. 

I information om valg til de styrende organer, herunder til studienævn står der at der til Studienævnet for Kriminologi 
skal vælges 4 VIP og 4 studerende. Da uddannelsen kun kan mønstre tre VIP vil AO spørge Sune Qvotrup, om han vil 
være en fast del af studienævnet. Er svaret negativt, vil vi indstille til valgudvalget, at vi ønsker en sammensætning på 
3+3.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

AO spørger Sune – og giver valgudvalget besked.  

 

10. Eventuelt. 

Bilag 1: Intet. 

Indstilling:  
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Annick meddelte, at Mette Rømer er i gang med at få et samarbejde op at stå med universitetet i Nuuk., 
Annemette Lauridsen herfra kommer på besøg i november. Annick foreslog, at vi ved denne lejlighed afholdt 
et fagligt arrangement. 

AO meddelte at hun er i Cambridge i oktober, og at hun derfor vil være lidt langsommere til at svare på mails, 
da hun vil forsøge at samle det administrative arbejde til en bestemt ugedag.  

AO meddelte, at da hun var til sidste nfsk-møde –var der stemning for at afholde et årligt arrangement for de 
fragmenterede kriminologiske miljøer i dk, hvor vi passende kunne være værter. Dette ønske er viderefor-
midlet til Søren Kristiansen, som er interesseret i, at vi positionere os stærk både som uddannelse og på 
forskningssiden. Der er dog ingen penge til et sådant arrangement.  

Næste møder i studienævnet er:  
Nov. 19. kl. 12.30-14.30 – med bl.a. planlæggelse af forårets mødedatoer og strategi for etablering af aktivt 
aftagerpanel.  

Dec. 12. kl. 10.15-12.15  

 


