
 

 

 

Referat fra studienævnsmøde 

tirsdag den 9. januar 2018, kl. 13.00-15.00 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 7. november. 

3. Godkendelse af semesterplaner, bilag. 

a. Modul 4: Evaluering i teori og kriminologisk praksis 

b. Modul 5: Kriminologien i samfundet 

c. Modul 7: Speciale 

4. Ord eller tegn til eksamen – herunder behandling af censorrapport fra Torsten Kolind. Bilag 

5. Principper for projektgrupper – se bilag som er til inspiration. 

6. Orienteringer: 

a. Kodeks for samarbejde mellem AAU og studenterforeninger 

b. Årets underviser 

c. Kandidatdagen 

d. Studenterrepræsentanter i studienævnet i 2018  

e. Arbejdsløshedstal 

7. Dimittendundersøgelse.  

8. Temadag Cybercrime – gæsteforelæsninger om hævnporno, topic modelling 

9. Feedback fra de studerende 

10. Mødedatoer for 2018, bilag. 

11. Eventuelt 

 

  



 

Referat: 

Til stede: Annick Prieur, Kim Møller, Christian Klement, Krista Fallesen, Malene Søndergaard Petersen  

Afbud: Annette Olesen (barsel), Paw Thisted Møller, Michael Jensen, Janni Nielsen 

 

 

 

Ad 1.  Godkendelse af dagsorden. 

 Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2.  Godkendelse af referat fra SN-mødet 7. november. 

 Godkendt.  

 

Ad 3.  Godkendelse af semesterplaner, bilag. 

a.     Modul 4: Evaluering i teori og kriminologisk praksis 

b. Modul 5: Kriminologien i samfundet 

c.     Modul 7: Speciale 

 Alle tre godkendt.  

 

Ad 4.  Ord eller tegn til eksamen – herunder behandling af censorrapport fra Torsten Kolind. 

Punktet blev behandlet i to dele: Omfang af teoriopgaven på 1. semester samt diskussion om 

opgaver skal regnes antal ord eller tegn.  

Processen med at effektivisere timeforbrug er stadig i gang. Torsten Kolinds bemærkning i 

censorrapporten om at antal ord i opgaven er få i forhold til antal ETCS fandt derfor ikke støtte.  

AP stillede forslag om, at skære ned på tid til at skrive opgaven i stedet for længden af opgaven. Det 

vil kræve, at de studerende har forberedt sig bedre i løbet af semesteret i stedet for at læse op i 

selve eksamensugen.  Tid på 2, 3, 4 og 5 dage blev diskuteret. Der blev ikke taget nogen endelig 

beslutning, da ændringen vil medføre en studieordningsændring. Der var overvejende stemning for 

at ændre fra 7 dage/døgn til 5 dages/døgns eksamen.  

 Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. Der tages beslutning om både modul 2 og 3. 



 

Antal tegn: Krista stillede forslag om, at vi i fremtidige opgaver tæller i tegn frem for ord. Hun 

mener, at det er i tråd med hvad alle andre uddannelser på universitetet gør og har været vant til, 

samt at nogle studerende skriver lange ord og dermed får en længere opgave ud af det.  Det vil 

dermed være en mere fair opgavelængde at tælle i tegn.  

 Christian og Annick mener ikke, det gør ikke den store forskel.  

Christian har erfaret, at der er stor forskel på at lave litteraturhenvisninger, hvilket også kan få 

indflydelse på antal ord i en opgave. Det blev besluttet, at Krista spørger i Facebookgruppen, 

hvorledes de studerende tænker om tegn eller ord. Endvidere får Krista tilsendt et par opgaver, som 

hun vil bruge til at lave optælling på. 

Nyt punkt næste gang: standardisering af litteraturhenvisninger. Vi spørger Lisa om hun vil 

udfærdige et udkast.   

 

Ad 5.  Principper for projektgrupper. 

Bilaget fra MBU indeholder både brugbare og ikke brugbare elementer, der kan supplere de regler, 

vi allerede har. Vi kigger vores egne regler igennem og strammer op med inspiration fra MBUs 

regler. 

 

Ad 6. Orienteringer: 

 Kim orienterede om, at 

a. der i fremtiden vil være mere fokus på PBL, og at vi fremover skal redegøre for, hvordan vores 

studerende bliver bedre til gruppearbejdet i løbet af uddannelsen 

b. der er udarbejdet kodeks for samarbejde mellem AAU og studenterforeninger. Reglerne er 

ændrede og fremgår af AAU-håndbogen.  

c. Årets underviser: Annette Olesen er indstillet. Endvidere skal gode omtaler af underviserne i 

semesterevalueringer frem over sendes til institutleder. Kirsten supplerede med at fortælle, at 

institutlederen har bedt om navne på de undervisere, der er kommet på hhv. 1., 2. og 3. 

pladsen i afstemningerne på de to årgange. 

d. Kandidatdagen: Malene fortalte, at kandidatdagen var gået godt. Kriminologi havde haft en 

stand bemandet af Malene med god hjælp fra Janni og Michael fra studienævnet. Interessen 

havde været stor, og standen havde ikke på noget tidspunkt været tom (for kommende) 

studerende. Sidst på dagen var der ca. 25 til stede ved oplægget. Det menes dog, at flere ville 

have deltaget ved oplægget, hvis det ikke havde ligget sidst på dagen. Mange af spørgsmålene 



gik på, hvor meget undervisning, der er på engelsk, hvor man kan få arbejde og hvad man kan 

gøre for at blive optaget.  

Kim vil ajourføre Kriminologis brochure, da den er forældet i forhold til gældende studieordning. 

Udkastet sættes på dagsordenen til et kommende møde.  

e. Studenterrepræsentanter i studienævnet i 2018  

Der har været fredsvalg: Michael, Janni og Krista er valgt ind. Michael opfordres til at 

undersøge, om en fra årgangen (2. semester) vil være med og have den 4. studenterplads. På 

næste møde skal der vælges studienævnsnæstformand blandt de studerende.   

 

Ad 7.  Dimittendundersøgelse/arbejdsløshedstal. 

Der har blandt nogle grupper af studerende været opfattelse af, at arbejdsløsheden blandt 

nyuddannede kriminologer er 90 %. Det har ført til overvejelser om hvorvidt vi skal lave vores egen 

undersøgelse.  

Dette er ikke studienævnets opfattelse.   

Vi er stadig et nyt studium. Kim orienterede om, at for 2014-15 er ledigheden 25 % ved 4. kvartal. 

For 2016-16 er den 35 % for 2. kvartal efter endt uddannelse, hvilket er tilsvarende sammenlignelige 

uddannelser på AAU. Dimittender fra AAU er generelt lidt længere om at komme i arbejde. 

Formentlig fordi der går nogen tid, inden de søger jobs længere geografisk væk.  

Kim har lige været til møde med studienævnet for sociologi og socialrådgiverstudiet. Sociologi har 

lige afsluttet en task force-undersøgelse af ledighed, og noget kan vi bruge fra deres undersøgelse 

og noget af det de gør, gør vi allerede. Umiddelbart skal vi ikke lave en selvstændig undersøgelse, 

da det er ganske arbejdskrævende og kriminologiuddannelsen stadig er rimeligt ny. På sociologi har 

det krævet to undervisere og to studentermedhjælpere, og det skal koordineres med institutleder.  

Generelt for samfundsvidenskab er kontakt med erhvervslivet ikke stærkt nok. Erhvervslivet 

efterspørger grundlæggende færdigheder i kvantitativ statistik, fremfor teoretiske kompetencer.  

Vi skal blive bedre til at indtænke privat erhverv og få mere fokus på kommunikationstræning. Få 

studerende til at komme og fortælle om deres erfaringer med jobsøgning. 

 Annick foreslog at vi også kan indkalde alumnenetværk til at give fagligt indspark.  

Vi er opmærksomme på, at vi ikke skal uddanne flere, end er efterspørges, men vi skal også tage 

hensyn til at uddannelsen økonomisk kan løbe rundt. Og vi får næppe lov til at uddanne færre.  

 

 



 

Efter mødets afholdelse: Kim og Kirsten har været til møde med Karrierecenteret. Det har resulteret 

i konkrete aftaler om skræddersyede arrangementer for de studerende på hhv. 4. og 2. semester, 

herunder udarbejdelse af discprofiler til de studerende.  

 

Ad 8.  Temadag Cybercrime – gæsteforelæsninger om hævnporno, topic modelling 

Christian har kontaktet Peter Kruize med henblik på en gæsteforelæsning. Kim har talt med Sidsel 

Harder om gæsteforelæsning om hævnporno, og Rasmus Munksgaard om topic modelling. Begge 

forelæsninger forsøges placeret i forbindelse med efterårets undervisning på grund af et allerede 

stramt program i det kommende forårssemester.   

 

Ad 9.  Feedback fra de studerende 

3. semester: Har generelt været et hårdt semester. Mange har ikke afsluttet hverken praktik eller 

metodefag endnu. Og praktikeksaminerne er netop gået i gang.  Det frygtes eller forudses, at nogle 

ikke når i mål med specialet til normeret tid (juni 2018). 

 

Ad 10.  Mødedatoer for 2018. 

 Følgende datoer blev vedtaget:  

 Onsdag den 7. februar kl. 12-14 

 onsdag den 14. marts kl. kl. 13-15 

 Onsdag den 11. april kl. 10-12 

 Tirsdag den 8. maj kl. 13-15 

 Tirsdag den 12. juni kl. 13-15 

 Onsdag den 5. september – 13-15 

 Onsdag den 3. oktober 13-15 

 Onsdag den 7. november 13-15 

 Tirsdag den 4. december 13-15 

 Onsdag den 9. januar – 13-15 

 

Ad 11.  Eventuelt 

 Til de studerende: Punkt på næste møde: Valg af studienævnsnæstformand.  


