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Udkast 

Referat af møde i Studienævn for KSA 

Onsdag den 23. oktober 2019 

Fibigerstræde 13, lokale 106 
ACM 15, 2.1.028 

Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Referent: 
Kitt Fogh 
Telefon: [Tlfnr.] 
Email: [E-mail] 

 
Dato: [Brevdato] 
Sagsnr.: [Sagsnr.] 

 

Deltagere: Maja Lundemark Andersen, Mia Arp Fallov, Søren Juul, Kitt 

Afbud: Cecilie, Merete 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden godkendt. 

Referat fra sidste møde blev udsendt på dette møde. 

  

2. Siden sidst 

VTM har ændret navn, jf undervisningsbeskrivelser – nu hedder det vma – videnskabteori metode analyse 

Svært arbejdsmiljø, bla. 4 VIP sygemeldinger, & 2 TAP sygemeldinger. SN indstiller til at der findes løsninger. 
Problemstillingen er taget op i studierådet, DJØF tillidsrep og ledelsen er desuden blevet orienteret. 

 

 

3. Valg 

Alle har accepteret invitation til valg i SN undtagen Katrine. Listen er tilmeldt idag 

 

4. Portfolio – Cecilies bilag 

Der skal udarbejdet et skriv vedr. formalia.  

Aflevering: Vejleder skal slettes, 3. sem. 2 valgfag – ændres til ECTS merit. Kitt og Maja arbejder videre med 
det. 

Søren arbejder lidt videre med papiret. 

5. PBL baggrundspapir – Meretes bilag 

Der skal laves få ændringer som Maja laver. Derefter klar til at fungere som link 
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6. Møde med aftagerpanel 

Deres kommentarer til PBL. Maja skal prøve at lave et kreativt punkt, så panelets tanker kommer i spil ifht at 
udvikle KSA 

 

7. Placering af valgfag – Kitts bilag 

Forslag 1 er besluttet. 1 fag hver anden uge. 

Metodefag i samme gruppe. 

8. Udbud af valgfag – Andreas bilag 

Vi er nødt til at tage hensyn til hvad der er praktisk mulig = resourse. SN fastholder min. 10-12 studerende pr. 
fag. Og max 40. skal ikke stå i studieordning – blot et internt notat 

 

9. Kriterier for valg af valgfag – fra sidste møde 

Ny oprettet valgfag, skal udbydes 2 gange, for at få gavn af erfaringer. 

Underviser kan være koordinator på 1 valgfag pr. semester. 

Min. 1 nyt valgfag hver andet semester 

Passende balance mellem metodefag og temafag. Alle fag indeholder teori. 

10 fag udbydes, oprettes med min. 10, og max 40 studerende. Pr 1. juni. Alle valgfag udbydes som videokon-
ference. 

11 fag valgt, pga. ”kvantitativ metode” er samlæst med kriminologi 

 

Følgende valgfag bliver udbudt efterår 2020. 

1 Frivilligt socialt arbejde – Ane – Kbh – tema. 2019 & 2020 
2 Beskæftigelsesfaglighed – Tanja – Kbh – tema. 2020 
3 Kvantitativ metode – evaluering – Merete - Aalborg University – metode. 2020 & 2021 
4 Narrativ analyse og socialt arbejde – Søren Peter - Aalborg University – metode. 2020 & 2021 
5 Socialt arbejde på psykiatri og handicap – Pia - Aalborg University – tema. 2020 
6 Transnationationalt arbejde – Mette – Aalborg – tema. 2020 & 2021 
7 Evaluering i socialt arbejde – Sophie – Kbh – metode. 2020 
8 Udsatte børn og unge – Cecilie  – Kbh – tema. 2020 
9 Menneskesyn i socialt arbejde – Mia – Kbh & Aalborg – tema. 2020 & 2021 
10 Sociale patologier i præstationssamfundet – Søren Juul – Kbh – tema. 2020 
11 krydsfelter i socialt arbejde med fokus på borgerperspektiv – Maja – Aalborg – tema. 2020 

 

10. Evt. 

 

 


