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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen  

Torsdag d. 15. december 2022, klokken 09.00-12.30 

Kroghstræde 7, 9220 Aalborg Øst, lokale 72  

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden (Bilag) 

 

2. Godkendelse af referat (Bilag) 

 

3. Tilbagemelding fra studerende – herunder studiemiljø 

 

4. Orientering fra studienævnsformand 

a. AAU-valg studerende 

 

5. Ansøgninger 

 

6. Studieordningsændring (pkt. fra mødet i november) 

Igangsat og ønsker til proces vedr. ændringer 1. semester. Orientering om studieordningsæn-

dring valgmoduler.  

 

7. Evalueringsnotater F2022 / evalueringer med studerende (Bilag) 

 

8. Semesterbeskrivelser F2023 (Bilag) 

 

9. Kvalitetssikring (datapakke og handleplan) (Bilag) 

 

Det indstilles, at studienævnet behandler datapakke, udkast uddannelsesrapport og handleplan 

herunder sammenhængen mellem disse:  
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Behandling af Datapakke (Bilag: Datapakke) (supplerende bilag: Udmeldelsesbegrundel-

ser) 

Som led i den årlige kvalitetsopfølgning, skal studienævnet forholde sig til datapakken. Datapak-

ken er grundlaget for et institutinternt kvalitetsstatusmøde der skal afholdes jan/feb/marts mellem 

studienævnsformand, studienævnssekretær, viceinstitutleder, institutleder og kvalitetsmedarbej-

der. Det indstilles, at studienævnet gennemgår datapakken.  

 

Behandling af handleplan (bilag: Handleplan med status)  

Som led i den årlige kvalitetsopfølgning, skal studienævnet forholde sig til handleplanen. Handle-

planen er grundlaget for et institutinternt kvalitetsstatusmøde der skal afholdes jan/feb/marts mel-

lem studienævnsformand, studienævnssekretær, viceinstitutleder, institutleder og kvalitetsmedar-

bejder. Det indstilles, at studienævnet forholder sig til handleplanen.  

 

10. Undersøgelse af studerendes frafald 1. studieår, studieaktivitet og frafald normeret tid 

+ 1 år (Bilag) 

Studienævnet bedes drøfte og indstille/godkende udkastet som en af flere opfølgninger på hand-

leplanen.  

 

11. PBL-papir (Bilag)  

Studienævnets bedes kommentere mhp endelig godkendelse januar 2023. 

 

12. Status Hjørring (bilag) 

 

Der ønskes en drøftelse samt studienævnets indstilling til bilag vedr. Studiemiljø og Campusliv.  

Bilaget rummer elementer, som skal varetages af ISSA og studienævn i samarbejde og forud for 

studiestart september 2023.  

 

13. Eventuelt 

 

Mødet sluttes af med frokost 


