
 

 

 

Referat af studienævnsmøde 

onsdag den 5. september 2018, kl. 13.00-15.00 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 8. maj. 

3. Justeringer af opgaver: 

 Forkortelse eksamensperiode M2, M3 

 Forkorte specialelængde med 10% 

 Praktikrapport, nyt afsnit: ”Redegør for hvordan du har bidraget med kriminologisk 

værdi til din praktik” 

 

4. Censorallokering 

5. Ansøgning fra studerende  

a. om merit for praktik. Bilag.  

b. Om alternativt studieprogram i stedet for praktik. Bilag omdelt. 

 

6. Drøftelse af forslag fra KSA om fælles dimission. 

 

7. Orienteringer: 

a. Selvevalueringsrapport (bilag) 

b. Ledighedsnotat Samf. Fakultet (bilag) 

c. PBL i studieordningen (virkning 2020) 

d. Alumneindsatsen (bilag) 

e. Aktindsigt i bedømmernoter ved eksamensklager 

f. Kontakter for studerende der oplever krænkende adfærd (bilag) 

8. Feedback fra de studerende. 

9. Eventuelt 



 

 

Til stede: Kim Møller, Annick Prieur, Christian Klement, Charlotte Reinholdt Ipsen 

Afbud: Annette Olesen, Michael Jensen 

 

Referat: 

 

Kim bød velkommen til det første møde i det nye semester.  

Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden. 

Nyt punkt 5b tilføjet. Herefter blev dagsordenen godkendt.  

 

Ad. 2.  Godkendelse af referat fra SN-mødet 8. maj. 

Referatet blev godkendt.  

 

Ad. 3.  Justeringer af eksamensopgaver: 

a. Forkortelse eksamensperiode for Modul 2- og Modul 3-opgaver. 

Vi har de seneste semestre oplevet et faldende fremmøde til undervisning på hhv. 

Modul 2 og 3. Vi har tidligere drøftet at korte disse eksaminer ned fra en uge til fire 

dage. Studievejleder Charlotte Ipsen talte for at fastholde den nuværende længde, da 

det giver større mulighed for at fordybe sig i det emne, opgaven omhandler. Det blev 

besluttet at forkorte eksamensperioden fra en uge til fire dage og seks timer – fra 

mandag kl. 8.00-fredag kl. 14.00. Længden af opgaverne/eksamen er beskrevet i 

studieordningen, hvorfor ændringen først får betydning fra optaget E19. Ændringen 

skal skrives ind som en studieordningsrevision og kan derfor tidligst træde i kraft 2019. 

 

b. Forkortelse af specialelængde med 10 %. 

Det blev besluttet at skære antallet af ord ned med ca. 10 %. Ændring skrives ind i 

lektionsplanen fra foråret 2019.  

 



c. Praktikrapport. 

I ”Krav til indhold af praktikrapport” tilføjes et nyt afsnit: ”Redegør for hvordan du har 

bidraget med kriminologisk faglighed til din praktik”. Ændringen skrives ind i 

lektionsplanen efteråret 2019. 

 

Ad. 4.  Censorallokering. 

AP orienterede om, at ifølge eksamensbekendtgørelsen er det censorformanden, som har 

ansvaret for udpegning af censorer. Det praktiseres imidlertid forskelligt på forskellige 

uddannelser og AP ønsker en procedure, så vi er sikre på at vi indfrier 

eksamensbekendtgørelsen. AP oplyste, at vi med tiden får en elektronisk løsning. Det blev 

besluttet, at AP spørger den nuværende censorformand, om den elektroniske løsning 

indføres i nærmeste fremtid. Hvis den ikke er tilgængelig inden for nærmeste fremtid, laver 

AP et udkast til ændring af proceduren.  

 

Ad.5.  Ansøgninger fra studerende  

a. Studerende søger om merit for praktik på baggrund af ansættelse i 

Kriminalforsorgen. Ansøger omtaler i ansøgningen et bestået kursus i 10 ECTS 

videnskabsteori. Det blev besluttet ikke at imødekomme ansøgningen.  

Ansøger kan få godkendt ansøgning om individuel studieplan såfremt den 

indeholder kurser på i alt 30 ECTS. Kurserne skal være på kandidatniveau, og mindst 

10 ECTS skal være metodefag. Kurset kan fx godt være et kursus, som omtales i 

ansøgningen; straffeprocesret ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, 

såfremt det er på kandidatniveau. Kim vurderer den ny ansøgning når den 

fremsendes.  

 

b. Studerende søger om individuel studieplan, såfremt seneste forsøg på at finde 

praktikplads ikke lykkes. Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen 

om den individuelle studieplan. Dog anbefales den studerende at sammensætte en 

anden plan end den i ansøgningen foreslåede, da disse kræver forudgående 

erfaring med videregående kvantitativ metode, som den studerende ikke besidder. 

Nævnet anbefaler to andre fag som er kriminologisk relevante, fx kurser på KSA 

og/eller psykologi. Den foreslåede studieplan vurderes af Kim.  

 

Ad 6.  Drøftelse af forslag fra KSA om fælles dimission. 

Forslaget fra KSA fandt ingen tilslutning fra SN medlemmerne. Studienævnet mener, at den 

faglige identitet bliver udvandet ved en fælles dimission. Vi har traditionelt nogle gode 

afslutninger med stor tilslutning fra såvel studerende som pårørende. Dagen vil for mange 

også være sidste chance for at styrke faglige identiteter og netværk. Disse forhold ønsker 

studienævnet at bibeholde som et særligt kendetegn for kriminologi.  

 

 



Ad 7.  Orienteringer: 

a. Selvevalueringsrapport (bilag) 

Vi har nu fået adgang til selvevalueringsrapporten. AAUs uddannelser måles på forskellige 

parametre. Tallene for Kriminologi er rigtigt fornuftige, om end STÅ- VIP ratioen er høj.  

Ledighedsnotat Samf. Fakultet (bilag)  

I notatet kan man se at tallene for kriminologi ligger på knap 20 pct. i 4.-7. kvartal efter 

endt uddannelse. Udviklingen går hurtigt den rigtige vej. I 8. kvartal er ledigheden 9,1 pct. 

Vi ligger bedre end flere andre uddannelser.  

Omkring karakterniveau ligger kriminologi lavere end. AP noterede at dette muligvis kan 

forklares med, at vores studerende for en stor dels vedkommende afleverer til tiden. 

  

b. PBL i studieordningen (virkning fra 2020) er et nyt initiativ fra AAU. Samtlige uddannelser på 

AAU skal have skrevet eksplicitte læringsmål omkring PBL ind i studieordning i 2020. 

Læringsmålene skal være skrevet ind inden efteråret 2019. Kim skal komme med 

foreslåede ændringer, som skal godkendes af studienævnet.  

Det skal fremgå tydeligere af læringsmålene fra semester til semester, at de studerende 

bliver bedre til PBL-kompetencer. 

Vi skal finde en praktisk måde at censurere PBL læringen, uden at det går ud over det 

faglige indhold.  

AP vi arbejder på problemorienteret læring gennem hele uddannelsen og at vi i de 

indledende moduler afgrænser teoretisk, metodisk, empirisk – senere bliver disse 

integreret gennem projektarbejdet. Det lærer man – for nogle vil det være første gang på 

2. semester.   

 

c. Alumneindsatsen (bilag) 

Alumneindsatsen er noget, der skal gøres mere ud af fremover. Præcis hvordan det skal 

foregå er endnu uvist. SN vil blive orienteret i takt med at formanden lærer nærmere om 

indsatsen. 

 

Aktindsigt i bedømmernoter ved eksamensklager.  

Der har været sag på et andet universitet (ikke kriminologi), hvor en studerende havde 

klaget over karakteren og havde krævet at se noter. Den studerende havde fået medhold i 



at se noter. Fremover kan vi som eksaminator og censor blive tvunget til at udlevere noter. 

Noter skal opbevares i et år.  

 

d. Kontakter for studerende der oplever krænkende adfærd (bilag). 

Universitetet har samlet en række ressourcer, som handler om fælles studievejledning, hvis 

studerende oplever krænkende adfærd. Informationerne skal være tilgængelige ved såvel 

Studievejledningen, Studenterpræsten, studenterrådgivningen, headspace m.fl.  

Numre og adresser bliver lagt på moodle. 

 

Ad. 8. Feedback fra de studerende. 

Nye studerende oplever at hjælpen er tæt på i forhold til andre uddannelser. Der har været 

stort fremmøde i f.m. studiestarten. Der er stor fokus på det sociale. 

 

Ad. 9. Eventuelt. 

 Planlægning af lærermøde sendes ud snarest.  

Vi spørger Birgit, om hun vil finde egnede sager i retten, som de studerende kan deltage i 

på eget initiativ.  

 


