
 

 

 

Referat af studienævnsmøde 

onsdag den 14. marts 2018 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

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

3. Evaluering 3. semester E17. Bilag eftersendes 

4. Praktikperiode, eksamensbesvarelse  

5. Undervisningstimer til ny brug af IT i undervisningen, bilag. 

6. Viden om strafbare forhold i forbindelse med dataindsamling 

7. Studietur/foredrag i Musikkens Hus 

8. Orienteringer: 

a. Konsekvenser af en evt. lockout. 

b. Erasmus aftaler, udvekslingsophold 

c. Nye regler for genindskrivning 

d. Reviderede disciplinærregler for studerende og tilhørende vejledning, bilag. 

e. Ansøgere 2018 

9. Feedback fra de studerende. 

10. Eventuelt 

  



 

Referat: 

Til stede: Kim, Annick, Christian, Michael, Janni, Malene 

Afbud fra: Annette og Krista 

 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden. 

  Punkt 4 udgår. Herefter blev dagsorden godkendt.  

 

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

  Referatet blev godkendt.  

 

Ad 3.  Evaluering 3. semester E17.  

Annick opsummerede: Det har været et stort hold; faktisk det største i studiets historie, 

57 i praktik + 3 individuelle studieforløb. 56 gik op til eksamen. Det har været positivt, at 

de fleste har fundet praktikplads uden de store problemer.  

Vi skal have kommunikeret lidt tydeligere ud med brug af vejleding og hvad eksamen skal 

omhandle. Det kunne også se ud til, at en vejleder ikke har været klar over sit ansvar. 

43 praktiksteder har svaret på spørgeskemaet. 80 % tilfredshed. 5 % utilfredshed. Det 

handler mest om metodekompetencer og skriftlig fremstilling. De metodiske 

forudsætninger arbejder vi på i forhold til det nye evalueringskursus.  

Vi kunne gøre noget ud af den manglende skriftlighed. Michael mener, at de studerende 

ser arbejdet på praktikstedet som et forskningsprojekt. Måske handler det mere om, at 

praktikstederne ønsker noget mere præcist. Det blev besluttet at lave en workshop om at 

skrive ikke-akademisk, evt. ved at hente ekstern/gæsteforelæser ind der kan undervise i 

”Skriv klart”. Det undersøges, om det kan ske i forbindelse med praktikindkald, og om 

underviser kan rekvireres fra Institut for kommunikation og digitale medier.  

Endvidere blev det foreslået at sætte emnet på som punkt på dagsorden til næste møde 

med Aftagerpanelet.  

 

Ad 5.  Undervisningstimer til ny brug af IT i undervisningen. 

Christian har undersøgt om det er muligt at søge timer til brug af IT i undervisningen.  

Undervisere på sociologi har brugt moodle til at lave løbende besvarelser i forelæs-



ningerne. Dette bevirker, at studerende er mere engagerede samtidig med at niveauet 

forventes at blive højere. Det blev besluttet at bevilge fem timer til Christian.  

 

Ad 6.  Viden om strafbare forhold i forbindelse med dataindsamling 

Emnet var kommet op i workshop, hvor studerende har stillet spørgsmål ved, hvad 

studerende gør, hvis de fx er ude at interviewe og får viden om kriminelle forhold. Vi har 

nogle gange svære sager. Problematikken synes ikke kun at være kriminologiuddannel-

sens, men alle instituttets uddannelser.  

Der var en generel holdning om, at man er forpligtet til at forhindre forbrydelse. Det er 

uklart, hvilke regler, der er gældende i Danmark og hvad der er moralsk tavshedspligt. 

Studienævnet mener, det er skolens ansvar at klæde os på. Det blev besluttet at sende 

spørgsmålet op i systemet. I første omgang til skoleniveau.  

 

Ad 7.  Studietur/foredrag i Musikkens Hus. 

Musikkens Hus entrerer med foredrag af Daniel Rye, som har været tilfangetaget af 

Islamisk Stat i 398 dage. Foredraget er yderst relevant for vores studerende, hvor flere 

skriver projekter om radikalisering. Normalprisen for deltagelse er 249 kr. Studiet har 

modtaget tilbud om en reduceret billetpris på 40 % til studerende og undervisere. Det 

blev besluttet at tilbyde alle studiets studerende deltagelse – dog med en egenbetaling på 

50 kr. for at forhindre tilmeldinger, som ikke benyttes.   

 

Ad 8.  Orienteringer: 

a. Konsekvenser af en evt. lockout. 

De studerende synes, der mangler information om konsekvenser ved en lockout, og 

rygter florerer. Der var enighed om, at vi ikke selv kan komme med løsningsforlag, og 

Kim kunne meddele, at ledelsen vil sende mere konkrete informationer ud, når tiden 

nærmer sig 10. april. Vi opfordrer studerende til at gribe fat i skoleleder.  

b. Erasmus aftaler, udvekslingsophold.  

Internationalt kontor har en opdateret liste over steder at komme på udveksling. På 

kriminologi kan udlandsophold lade sig gøre på både 2. og 3. semester. Michael 

nævnte, at han bl.a. selv har været Korea.  

c. Nye regler for genindskrivning 

Hvis studerende har været optaget og holder pause, vil der blive fortaget en vurdering 

om man er blevet bedre til at gennemføre.  

 



d. Reviderede disciplinærregler for studerende og tilhørende vejledning. 

Der er ikke de store indholdsmæssige ændringer i de nye, fremfor de tidligere fra 2009. 

Dog er de nye mere overskuelige. Der skelnes mellem simpel, almindelig og groft 

plagiat. Vi lægger de nye regler på moodle samt justerer Tro- og loveerklæringen 

e. Ansøgere 2018 

Vi har modtaget 111 ansøgere. Det er markant flere end de 78 fra sidste år. Og lidt 

færre end de 120 fra forrige år.  

 

Ad 9.  Feedback fra de studerende. 

Undervisningen på 2. semester er i høj grad præget af lavt fremmøde. Vi er spændte på at 

se, om den forestående portfolio-eksamen i modul 4 ændrer på dette forhold. Vi tilføjer 

et spørgsmål i evalueringen vedrørende dette forhold. Lille fremmøde. Emnet tages op på 

et lærermøde, herunder om kurset skal lægges om.   

 

Ad 10. Eventuelt 

  Intet.  

 

 


