
 

 

 

 

Referat af studienævnsmøde 

onsdag den 5. december 2018, kl. 12.00-13.00 

 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

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

3. Ansøgning fra studerende om dispensation til at fortsætte på 2. semester uden at have 

bestået 1. semester (modul 1).  

4. Fortsættelse af proces for arbejdet med at integrere PBL-læringsmål i alle studieordninger. 

5. Observatører til studienævnet i 2019. 

6. Orienteringer: 

a. Årets underviser 

7. Feedback fra de studerende. 

8. Eventuelt 

 

  



 

 

 

Referat 

Til stede: Kim Møller, Annick Prieur, Christian Klement 

Afbud: Annette Olesen, Michael Ankerstjerne og Charlotte Reinholdt Ipsen 

 

Ad. 1.Godkendelse af dagsorden. 

 Dagsorden blev godkendt. 

 

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

 Godkendt.  

 

Ad. 3. Ansøgning fra studerende om dispensation til at fortsætte på 2. semester uden at have 

bestået 1. semester (modul 1).  

 Ansøgningen blev imødekommet underforudsætning af, at den studerende også består 

modul 3. Reglen om at 2. semester skal være bestået forud for start i praktik i E19 er 

fortsat gældende. Start på praktik til september 2019 kan fortsat ske efter planen. Det er 

en forudsætning for at komme til praktikeksamen at alle forudgående eksaminer er 

bestået – altså også modul 1, som derfor skal bestås samtidig med praktik i (formentlig) 

oktober 2019. 

 

Ad. 4.  Fortsat proces for arbejdet med at integrere PBL-læringsmål i alle studieordninger. 

Kim har været til heldagsmøde med bl.a. dekanen. Mødet bidrog dog ikke til mere klarhed. 

De studerende skal kunne dumpe, hvis de ikke kan redegøre for PBL. Ellers handler det 

mest om processen. Arbejdet fortsætter, næste større arrangement er 20. marts 2019. 

 

 

 

 



Ad. 5.  Observatører til studienævnet i 2019. 

I forbindelse med valg til de styrende organer i oktober/november, viste det sig, at ingen 

studerende havde stillet op til studienævnet for kriminologi. Ved en snak med nogle 

studerende lyder det til, at det er en fejl, og at de ikke havde taget informationen fra 

valgsekretariatet alvorligt. Ved en henvendelse til valgsekretariatet blev vi oplyst om, at vi 

kan vælge at lade 4 studerende deltage som observatører. Observatører har taleret, men 

ikke stemmeret. Det blev besluttet at sende besked ud til de studerende om muligheden 

for at blive observatør i studienævnet.   

 

Ad. 6. Orienteringer: 

a. Årets underviser 2018. 

De studerende har valgt Birgit Feldtmann – for 2. gang i studiets historie. Begrundelsen 

er bl.a.: Birgit er god til at formidle sin faglige viden inden for jura/lovgivning på en 

letforståelig måde. Dette gør hun blandt andet ved at anvende mange eksempler fra 

hverdagen, hvilket gør faget lettere at forstå og mere spændende. Selvom hendes 

faglige viden ligger på et højt akademisk niveau, er hun god til at få alle med i 

undervisningen. Hun møder de studerende i øjenhøjde og gør sig umage med at besvare 

alles spørgsmål fyldestgørende. Indstillingen er sendt til fakultetet, og Birgit er nu med i 

opløbet om 25.000 kr. på Samf. Indstillingen sendes til Birgit til orientering.  

 

b. Møde i går vedr. selvevaluering. 

Kim og Kirsten deltog i går i møde vedr. selvevaluering af kriminologiuddannelsen. 

Mødet blev afviklet i en god tone og forløb særdeles positiv. I mødet deltog ud over 

prodekan, skoleleder, og den norske ekspert, studieleder og professor på Oslo Universitet 

Helene Gundhus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Som anden eksterne inviterede var 

Jon Andersen, SSP-konsulent i Holstebro og medlem af Aftagerpanelet.  

Både Helene og Jon gennemgik rapporten, og de var generelt positive og kom med 

konkrete forbedringer. Jon fokuserede især på praktik og pegede på flere interesse-

organisationer for flere praktiksteder. Hans egen erfaring er, at det er nemmere at have 

to praktikanter frem for en, hvilket vi kan gøre opmærksom på overfor fremtidige  

praktiksteder. Deres forslag skrives ind i handlingsplan som peger frem ad de næste tre 

år.  
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Selvevalueringsrapporten og studienævnsrapporten blev gennemgået af alle. Vi klarer os 

glimrende på alle fronter – på nær ledighed og balance mellem stå og VIP. Ledigheden 

er stadig kun målt på hvordan første årgang har klaret sig. Gennemsnitlig arbejdsløshed 

for denne årgang over måleperiode er 20 %, mens gennemsnittet helst skal være under 

18 hvilket er er gennemsnittet på Samf. Det er første årgang, og omverden og arbejds-

marked skal først nu til at erfare, hvad en kriminolog kan bidrage med. Vi forventer, 

tallet bliver bedre i de kommende år.  

Vi besluttede at gøre en indsats for at indsamle oplysninger om vores dimittender, hvor 

og hvornår de tidligere årgange er kommet ud på arbejdsmarkedet. Vi spørger studiets 

studentermedhjælp om opgaven med at indsamle og analysere tidligere studerende 

LinkedIn profiler kan startes op efter nytår. 

 

c. Studiets økonomi er i lighed med alle instituttets uddannelsers økonomier trimmet 

yderligere på bl.a. følgende punkter: 

Stedprøve afskaffes. Kim vil dog undersøge, om det også gælder for os, da vi ikke har 

udgifter til halleje og tilsyn.  

  Studentertilskud til indsamling af empiri – afskaffes.  

Gæsteforelæserhonorar sættes ned fra 14 til 10 timer, svarende til en reduktion i kr. fra 

3.900 til ca. 2.800.  

  Eksaminer med ekstern censur, vil der kun være mad til eksterne. 

Karrierecenterets aktiviteter skæres fra 30.000 kr. til 10.000 kr. Bl.a. udgår tilbud til de 

studerende om DISC-profiler.  

 

Ad. 7. Feedback fra de studerende. 

 Intet. 

 

Ad. 8. Eventuelt. 

Der kommer måske et par ansøgninger fra praktikanter, som ikke afleverer 

praktikrapporten den 10. december. I så fald vil det være studienævnets holdning, at en af 

to løsninger anvendes: Aflevere lægeerklæring, udsættelse af aflevering, fastholde 

eksamensplan eller Aflevere blankt, bruge forsøg, ny afleveringsfrist, ny eksamensdato i 

slutning af januar eller start februar.  


