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- 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: Dagsorden 191119 

Godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Referat fra 24/9 2019 

Godkendt   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

3. Orientering: Fællessekretariatet samt nye disciplinærregler 

Bilag 1: - 



 

2 
 

Der har været mange sygemeldinger og en del opsigelser. Kirsten Buhl er nu tilknyttet socialrådgiverudd. 
Kirsten B. er ansvarlig på 1-2. sem. & Kitt Fogh er nu ansvarlig på 3-4. semester på kriminologi. Evalueringer 
skal foretages af legalitetsteamet, men det er et problem da F19 2. og 4. semester ikke er kommet retur til 
koordinatorerne og derfor ikke færdig behandlet. Studieordningen i databasen er pt. ikke i orden. KA-socialt-
arbejde der er også udfordringer mht. studieordningens databasedel men den er ekstremt vigtigt også at have 
til at stå korrekt ift. samlæsnings valgfagene.  

 

Disciplinærregler der er der kommet skabeloner til og der kan ikke gives mundtlige advarsler, der skal anven-
des og udfyldes blanketter, samt arkiveres i workzone  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Annette arbejder på snarlig løsning af studieordningens modulbase problem, hun er i kontakt med Jette Win-
ther. 

4. Studienævnsrapport 2019 

Bilag 1: Bilag SN-rapport og handleplan fra januar 2019 

Der skal laves et kort skriv til hvad man har tænkt sig at gøre for at sikre uddannelsen, handleplaner og evt. 
forbedringer. 

Planlagte vejledningstimer som er rød, skyldes at der på 2. semester, er omlagt vejledningstimer til gruppe-
vejledning. Før 26 timer nu 16 timers vejledning. Men det at vi i 2019 indførte obligatoriske 3 mandsgrupper, 
fordi vi manglede vejledere med kriminologisk kernekompetencer. 3 mandsgruppers blev samtidig på institut-
niveau set som en god mulighed for at spare.  

Færre forelæsninger vil være en bekostning, hvis vejledning skal opjusteres, men klyngevejledning vil også 
være en mulighed. Sammenlæsning med KSA vil også være med til at forbedre det økonomiske, så de over-
skydende timer evt. kan bruges til vejledning.  

Strukturerede feedback på eksamensopgaver, workshop om problemformulering og design og skrivekursus 
kan måske også vurderes til at skal være vejledning.  

Der skal være gruppearbejde på 3 personer i 2020 og så håber vi fremadrettet, at vi kan yde flere vejlednings-
timer. 3 pers. grupper har fungeret godt og det var fhv. få grupper der gik i opløsning. Dispensation har kun 
fundet sted, hvis der har været indgået en samarbejdsaftale med en arbejdsgiver og den studerende.  

 

Frafaldsprocenten er faldet og overskridelse af studietid er stadig lav. Det ser meget positivt ud, hvilket kan 
skyldes, at de studerende bliver serviceret meget af studiesekretæren, men der kan være fare for, at det ikke 
længere kan realiseres grundet omorganisering. Sociale mentorer/tutorer har været et godt tiltag, og det at der 
ydes økonomisk tilskud til studiestartsdelen er en vigtig parameter. Vejledningsworkshops har også været med 
til at skabe struktur i hverdagen for de studerende. Det tyder på, at det er meget engagerede studerende, der 
optages på studiet, og at dem der er færdige, er kommet ud i jobs, hvor de er gode ambassadører for studiet.  

 

Ledighedstallet er faldet meget drastisk fra rød til nu grøn, hvilket er meget glædeligt. Alumnenetværket er 
kommet godt i gang. Strategien for studiet er også forbedret. Podcast og digitalundervisning er der pt. ikke 
arbejdet strategisk på. Der er flere punkter i handleplansudspillet, som man ikke er gået i gang med. Praktik-
forløbet har en god effekt på, om de studerende efter endt studieforløb sikrer sig relevante jobs. Jobcenteret 
har gode oversigter over, hvor kandidaterne får jobs. Der er et godt samarbejde mellem jobcenter, karriere-
center og kriminologi. Mere specialiserede metodekurser får sandsynligvis yderligere positiv effekt. 

 

Karrieredagen har været rigtig godt modtaget, og det tyder på god effekt efterfølgende.   
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Adgangsbegrænsning på kriminologi blev indført i 2016.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Annette vil spørge på instituttet om der kan ske opjusteringer på vejledning. 
Specialeeksamensform og artikelskrivning skal med som punkter til næste studienævnsmøde. 

5. Aftagerpanel – Medlemmer, strategi og næste møde 

Bilag 1: Link: https://www.kriminologi.samf.aau.dk/aftagerpanel/ 

Rammer for dialog med aftagerpanel, skal der arbejdes mere på. 

Aftagerpanelmøde på kriminologi blev sidst afholdt i 2018, derfor skal det gerne afholdes primo 2020. I 2019 
blev det aflyst pga. for få tilmeldt. Medlemmerne i panelet skal bruges mere strategisk. I nyt aftagerpanel vil 
man gerne bibeholde Nordjyllands politi og SSP (Holstebro Kommune & Aalborg kommune) har været der i 7 
år, de skal spørges om fortsættelse. Sammensætningen skal der ses nærmere på, der skal min. være 6 eks-
terne medlemmer.  

 

Forslag til aftagerpanelets repræsentanter: Lærke Mogensen fra SSP, men jeg kan se, at hun nu er i Skan-
derborg. Sascha Krogh eller Søren H. Hansen fra Politiskolen Vejle. Jeannette Kaastrup fra Reden Aalborg. 
Nurrediin Hussein fra Center for Tværfaglig Forebyggelse, Aalborg Kommune (er nu politiker og viceborgme-
ster) 

Charlotte Ruge er den af vore dimittender, som nu er kommunikationsmedarbejder i Det kriminalpræventive 
råd.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Aftagerpanel skal med som et punkt til næste studienævnsmøde 

6. Hjemmeside og udvælgelseskriterier/adgangsgivende kvalifikationskrav 

Bilag 1: - 

Der er liste på udvælgelseskriterier til adgangskrav for studiet. Hjemmesiden på kriminologi bør opdateres ikke 
mindst fordi kriterierne skal tydeliggøres, som f.eks. at metodiske kompetencer er en fordel at have, når der 
søges ind på studiet. Det bør overvejes om videnskabsteori skal slettes. Udvist interesse for studiet kunne 
f.eks. være, at der har været taget relevante kurser. 

 

Det ville være godt at henvise til, hvor nogle at dimittenderne har fundet jobs. 

Hjemmesiden skal opdateres og gøres mere interessant.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Annette sender udkast til udvælgelseskriterier forud for næste SNM. SN-medlemmerne forbereder kommen-
tarer til udkast. Det tages op som et punkt til næste studienævnsmøde 

7. Feedback til de studerende 

Bilag 1: - 

https://www.kriminologi.samf.aau.dk/aftagerpanel/
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Ingen feedback   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8. Eventuelt 

Bilag 1: - 

Ingen  

 


