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Referat

1. Godkendelse af referat

Bilag 1: Referat studienævnsmøde 20191210

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af semesterbeskrivelser

Bilag 1: Semesterbeskrivelse 2. semester F20

Bilag 2: Semesterbeskrivelse 4. semester F20

Semesterbeskrivelserne blev gennemgået og tilrettet løbende på mødet (se vedlagte bilag). 

Semesterbeskrivelse - 2. semester

Af større ændringer/rettelser kan nævnes:

- Begrebet ”integreret” blev ændret til ”sammenhængende problembaseret projektarbejde”.

- Interviews skal ikke fremsendes på cd-rom, men på lydfil i stedet, som skal opbevares indtil eksamen 
er endeligt afviklet og destrueres efter endt brug.

- Sprog blev ændret til dansk og engelsk

- Det blev tilføjet, at der er sammenlæsning med KSA og Erasmus Mundus, i hvilke lektioner og at de 
finder sted i Aalborg. 

- Vedr. vurderingskriterier til eksamen blev teksten ændret, så teksten er formuleret efter gældende 
bestemmelser. 

Det blev bemærket, at Træning i netværk ikke er i KBH. Det blev aftalt, at Cecilie K. Moesby-Jensen følger op 
ved AAU Karriere i forhold til at gøre noget lignende i KBH, som gøres i AAL via MATCH.
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Normer skal rettes. KVC tjekker op på hjemmesiden. Det blev besluttet, at normer skal diskuteres på næste 
lærermøde/studienævnsmøde. MLLA orienterede om, at Lene T. er i gang med et arbejde omkring at finde 
fælles specialenormer for begge institutter. MLLA følger op på status ved Lene T, så dette forhåbentlig kan 
ændres til næste år.

Semesterbeskrivelse - 4. semester

Af større ændringer/rettelser kan nævnes:

- Studieordning 2015 blev ændret til 2017

- Ingen oplysning om individuelle konfrontationstimer. Rettes til 5-6 timer.

- Læringsmål ændres efter studieordningen for 2017 

Det blev drøftet, hvorvidt det er muligt at starte op på speciale inden alt andet på uddannelsen er bestået. KVC 
har fulgt op ved Sekretariat og Uddannelsesjura omkring spørgsmålet, som oplyser følgende:

” Der findes ikke nogle centralt fastsatte regler, der regulerer det pågældende spørgsmål, så det kommer an 
på, hvad der står i studieordningen. Jeg kan se i de nye studieordninger for kandidatuddannelsen i socialt 
arbejde, at samtlige øvrige eksaminer skal være bestået, inden de studerende påbegynder specialemodulet, 
så lige i det konkrete tilfælde kan det godt passe, at det er en forudsætning for deltagelse i kandidatmodulet, 
at de studerende har bestået alt andet”.

Ovenstående punkt vil blive drøftet på næste studienævnsmøde den 5. februar 2020.

Responsmøder – Klyngevejledninger – Skal drøftes på lærermøde i forhold til responsmødet omkring 1 eller 
2 vejledere.   

Modulansvarlig ændres på hjemmesiden www.studieordninger.aau.dk (KVC) - Merete Monrad i stedet for Inge 
Marie Bryderup.

4. Evt.

1) MLLA orienterede om, at der er kommet et tilbud om undervisning i modulet Akademisk skrivning(pixi-
udgave) Der vil være start den 31. januar 2020. Studienævnet var positive omkring tilbuddet, som 
gælder for både M2 og M4.

2) Censorkorps contra Censor-IT blev kort drøftet i forhold til fremtidig overgang til Censor-IT.

3) Fysisk arbejdsmiljø – Krogstræde 7  

MLLA bemærkede, at det fysiske arbejdsmiljø er meget dårligt på Krogstræde 7. Der er tale om kraftig 
larm fra det pågående renoveringsarbejde på bygningen, kraftig støvspredning mv., hvilket påvirker 
medarbejdernes helbred og arbejdsforhold meget negativt.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

1) MLLA følger op i forhold til en dato i KBH.

2) KVC følger op på forhold omkring Censor-IT.

3) SRJ tager problemstillingen med til næste SAU-møde.

http://www.studieordninger.aau.dk/

	Referat af studienævnsmøde den 17. januar 2020 (D1977997).docx

