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Studienævnsmøde – Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 

Der indkaldes hermed til studienævnsmøde i Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde  

 

Tirsdag d. 8. februar 2022, klokken 10.00-12.00 

Teams 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat  

Bilag: 1 - Referat af studienævnsmøde den 10. januar 2022 

 

3. Orientering ved studienævnsformanden  

- Bilag 2 - Orientering om Olivia Danmark  

- Status på aktiviteter ifm. Nedlukning 

- Bilag 2,1 – Brev fra Ledelsen 

 

4. Informationer fra de studerende 

 

5. Valg af ny næstformand i SN 

Bilag 3 - Godkendelseproces_nye studienævnsformænd og næstformænd 

 

6. Semesterevaluering E21 – 1 semester v/Tanja 

Bilag 4,1 - KA Socialt Arbejde København 1semester E21 



 

Bilag 4,2 - KA Socialt Arbejde Aalborg 1semester E21 

 

7. Semesterevalering – 3. semester v. Mette/Mia/Anne 

Bilag 5,1 - KA Socialt Arbejde København 3semester E21 

Bilag 5,2 - KA Socialt Arbejde Aalborg 3semester E21 

 

8. Valgfag E22 

Der skal tages beslutning om, hvilke valgfag vi fravælger. Vi skal have 7 + Kvant. 

Koordinator titel 

Andreas Møller Jørgensen Socialt arbejde og nye digitale teknologier 

Mikke Bo Madsen  Arbejdsinklusion i en (post-)globaliseret velfærdsstat 

Merete Monrad Kvantitative metoder og evaluering 

Mia Arp Fallov Lokalsamfundsarbejde – Teorier, perspektiver og dilemmaer  

Søren Juul 
Præstationskulturen og unges mentale helbred. Samfundsforandringer og 
nye typer af sociale problemer i ungdomsgruppen 

Tanja Dall 
Samtaleanalyse og socialt arbejde – Relationer og deltagernes 
medskabelse af praksis 

Mette Rømer 
Udsatte positioner: Socialt arbejde med voksne udsatte på kanten af 
velfærdssamfundet 

Maja Müller Videregående kvalitative metoder: Praksiseksempler, øvelser og forskningsetik 

Kathrine Vitus Migration, medborgerskab og socialt arbejde  

Kathrine Vitus Ungdom, risiko og socialt arbejde 

 

 

9. Drøftelse ift. at have koordinatorer i Studienævnet (Notat  

 

10. Fremtidige møder 

Skal de være fysiske eller fortsat online? 

- Studienævnsmøder 

- Aftagerpanel 

- Censorkorps 

 

11. Skriftlige eksaminer – Skal de studerende have en feedback? Og skal vi have en 

norm eller skal det ind i nuværende timenorm? 

 

12. Diskussion af hvis man stiller en opgave/case på valgfags eksamen 

Det er studienævnet, der i samråd med studielederen beslutter, hvordan reeksamen skal 

afvikles. I nogle tilfælde kan det give mening at bruge den samme opgave, men det er en 

faglig vurdering. I skal dog være opmærksomme på, at reeksamen ikke må være lettere for 

de studerende at bestå end den ordinære eksamen. De studerende har i mellem den 

ordinære eksamen og reeksamen mulighed for at se andre studerendes besvarelser mv., 

hvorfor det kan være uhensigtsmæssigt at benytte det samme eksamenssæt. 
 

13. Hvor kan uddannelsen spare? Kom med forslag 

- Kan vi spare på eksterne rejser? (Fra SN i januar) 



 

Rejseforbrug er for hele 2021 alt inklusiv = 67.251,37 

Internt             = 65.374,56.- 

Eksternt           = 1.876,81.- 

2020 – Ingen rejser (Corona) 

2019 – brugte vi = 8.634,50 på Eksterne rejser jf. Morell.  

Vi kan desværre ikke se hvilke semestre kronerne hører til. Men de hører jo til 2. eller 4. 

semester.  

- Kan vi evt. bunke undervisningen i flere dage/timer? 

- Censor-it skal vi ikke selv løse. 

 

14. Forespørgsel til studienævnet 

Bilag 6: Mail forespørgsel 


