kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

DIPLOMUDDANNELSE
I KRIMINOLOGI 2022-24
Diplomuddannelse i Kriminologi er en kompetencegivende uddannelse for alle,
der arbejder med problemer relateret til kriminalitet. Uddannelsen udbydes af
Københavns Universitet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

“

Jeg er generelt blevet klogere på kriminalitet og kriminalitetsforebyggelse. Studiet har udviklet min personlige viden og vores
organisations tilgang til systematisk at kunne afdække problemer
og iværksætte indsatser i vores arbejde.

Mikkel Müller, Leder af Familieværftet og SSP, Helsingør Kommune

Målgruppe

Udbytte

Du får

Diplomuddannelse i Kriminologi henvender
sig til voksne deltagere fortrinsvis fra Danmark og Norden, som i deres arbejde
har berøring med det kriminologiske felt,
og som har behov for en mere systematisk/
videnskabelig tilgang til og viden om kriminologiske problemstillinger.

Diplomuddannelse i Kriminologi giver dig en
solid metodisk og videnskabelig ballast, som
gør dig i stand til at opsøge relevant information, vurdere videnskabelige resultater samt
ikke mindst omsætte disse i konkret handling.
Du får en forståelse for kriminalitetens årsager,
indsigt i det strafferetlige system samt kendskab til, hvordan kriminalitet kan forebygges.

- Viden om kriminalitetens karakter,
omfang og udvikling, med fokus på
Danmark

Samtidig giver uddannelsen redskaber til
bedre samarbejde og videndeling mellem de
forskellige faggrupper, der er beskæftiget med
kriminalitet.

- Viden om kontrol og forebyggelse
af kriminalitet på et evidensbaseret
grundlag

Uddannelsen er relevant for:

Kriminalitet er et samfundsproblem, som mange har stærke
meninger om. Der kommer konstant nye undersøgelser,
forskningsresultater og rapporter, som ofte peger i vidt
forskellige retninger. Hvordan holder vi børn og unge væk fra
en kriminel løbebane? Kan vi forudsige kriminalitet? Virker
strengere straffe afskrækkende? Hvornår er der evidens for en
forebyggende indsats? Diplomuddannelse i Kriminologi giver
dig et solidt fundament for at foretage den slags vurderinger.
Gennem uddannelsen får du en række systematiske værktøjer,
som gør dig i stand til selv at analysere og håndtere konkrete
kriminalitetsproblemer.

- Medarbejdere i retssystemet, f.eks. jurister
samt andre medarbejdere i politi og kriminalforsorg
- Kommunale medarbejdere såsom
SSP-medarbejdere og opsøgende gademedarbejdere med en socialpædagogisk
uddannelse, andre pædagoger, lærere
samt socialrådgivere
- Medarbejdere i andre behandlingssystemer
med en relevant uddannelse, f.eks. sundhedsfagligt personale
- Undervisere og journalister med samfundsforhold og retspolitik som emneområde

- Viden om kriminalitetens årsager og
risikofaktorers betydning
- Viden om kriminalitetens konsekvenser og virkninger

- Styrket evne til at vurdere virkningen
af nye kriminalpræventive og lovgivningsmæssige tiltag samt iværksætte,
gennemføre og evaluere nye indsatser
i dit arbejde
- Kompetencer i informationsindsamling, analyse og formidling af kriminologiske emner
- Et inspirerende tværfagligt netværk
med andre praktikere, der arbejder
inden for det kriminologiske område
- Kompetencer til udvikling af egen
praksis på det kriminologiske område

Overblik over uddannelsen

“

Uddannelsen har givet mig et solidt fagligt grundlag
at stå på, og jeg oplever at kunne levere et langt mere
kvalificeret stykke arbejde.

Semester I

Semester II

Semester III

Introduktion til
kriminologi

Det strafferetlige
system, social
kontrol,
myndighedsudøvelse og etik

Forebyggelse af
kriminalitet

10 ECTS

Birgitte Bach Thomsen, Centerleder for Børn og Unge,
Syddjurs Kommune, Center for Børn Unge og Familier

10 ECTS

Semester IV

Afgangsprojekt
15 ECTS

10 ECTS

Videnskabsteori
og metode

Valgfag

5 ECTS

5 ECTS

Viktimologi
5 ECTS

Indhold
Uddannelsen er opdelt i en række moduler, hvoraf nogle er valgfrie. For at opnå en
kriminologisk diplomuddannelse skal du
gennemføre 5 obligatoriske moduler og ét
valgfrit modul.
Obligatoriske moduler
- Introduktion til kriminologi
- Videnskabsteori og metode
- Det strafferetlige system, social kontrol,
myndighedsudøvelse og etik
- Ofre for kriminalitet: Viktimologi,
retsbevidsthed og vidnepsykologi
- Forebyggelse af kriminalitet
- Afgangsprojekt: Selvvalgt emne
Valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge ét
- Politiforskning - professionspraksis og
dennes effekt
- Fængsels- og institutionsforskning - professionspraksis og dennes effekt

Ud over disse valgfri moduler, som udbydes af
Københavns Universitet i samarbejde med
Københavns Professionshøjskole, har du også
mulighed for at vælge bestemte moduler
fra den sociale diplomuddannelse. Du er
velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre
nærmere om indhold og udbudstidspunkter
for disse.
Som studerende på Diplomuddannelse i
Kriminologi skal du forvente at bruge tre dage
(torsdag til lørdag) om måneden til deltagelse
i undervisning. Du kan finde et link til planen
for alle undervisningsgangene på jura.ku.dk/
diplom.
Det er meget vigtigt for dit udbytte af uddannelsen, at du deltager på alle samlinger.
Herudover skal du påregne en del hjemmearbejde (5-10 timer pr. uge) med læsning,
forberedelse af oplæg, arbejde med opgaver,
analysearbejde med mere. Hovedparten af
det skriftlige materiale er på dansk, men du
skal være forberedt på også at læse tekster på
svensk, norsk og engelsk.
For at få det fulde udbytte af uddannelsen skal
du have kendskab til Excel og Powerpoint på
mindst grundlæggende niveau, ligesom vi vil
opfordre dig til altid at medbringe en bærbar
pc med disse programmer til undervisningen.

“

Undervisningen på
Diplomuddannelse i
Kriminologi har udfordret
min viden, og jeg har
tilegnet mig nye redskaber,
som jeg kan bruge både i
mit arbejdsliv og i andre
sammenhænge.

Undervisere

Øzlem Øzcan, Center for Afklaring og

Diplomuddannelse i Kriminologi er et deltidsstudium, der strækker sig over to år fra
september 2022 til juni 2024 svarende til
ét helt årsværk (60 point i European Credit
Transfer System - ECTS).

Beskæftigelse, Københavns Kommune.

Underviserne er højt kvalificerede medarbejdere på Københavns Universitet samt
nationale og internationale eksperter, som
repræsenterer forskellige metodiske og teoretiske tilgange til arbejdet med kriminalitet.
Se en oversigt over undervisere på
jura.ku.dk/diplom

Omfang

Undervisningen foregår i tredages internater
(torsdag til lørdag) uden for København med
afsluttende eksamen på Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet.
På tredje semester er der en studietur til en
fagligt interessant destination i Europa.

Uddannelsesleder Lars Holmberg

Adgangskrav

Ansøgningsfrist

For at blive optaget på Diplomuddannelse i
Kriminologi skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på
niveau med en erhvervsakademiuddannelse
eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Herudover skal du have mindst 2
års relevant erhvervserfaring efter gennemført
adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning skal være fakultetet i hænde
senest den 25. april 2022.

Det er muligt at blive optaget, selv om du ikke
har gennemført en relevant adgangsgivende
uddannelse, hvis vi ud fra en konkret vurdering skønner, at du har uddannelsesmæssige
forudsætninger, som svarer til kravene. Hvis
du ønsker optagelse på denne baggrund, er
det en god idé at kontakte os, før du sender
ansøgningen.
Kvalificerede ansøgere vil eventuelt blive bedt
om at deltage i en optagelsessamtale forinden
optagelse.

Pris
Prisen for uddannelsen er 120.000 kr. Beløbet
opkræves pr. tilmeldt modul og dækker
undervisning, forplejning og overnatning på
internatophold samt studietur.
For nogle studerende kan der være mulighed
for at søge tilskud til uddannelsen hos Omstillingsfonden. Tilskuddet på op til 10.000 kr.
pr. kalenderår ydes i form af en reduktion af
deltagerbetalingen.

Yderligere information
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Lars Holmberg på
Lars.Holmberg@jur.ku.dk
eller telefon 3532 3333.
Du kan læse mere om Diplomuddannelse i
Kriminologi på jura.ku.dk/diplom
Her kan du også udfylde et ansøgningsskema.
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