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Godkendt 

 

Referat af Studienævnsmøde for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde 

Dato: 09.01.2023 
Kl: 10.00-12.00 
Microsoft Teams  

Studienævnet for 
Kandidatuddannelsen i 
Socialt Arbejde 
Fibigerstræde 5 
9220 Aalborg Øst 
 
Sagsbehandler: 
Anja Filtenborg Pedersen 
Telefon: 9940 8021 
Mail: 
inst.issa.sn.ksa@socsci.aau.dk 
 
Dato: 09-01-2023 
Sagsnr.: 2022-017-02535 

 

 
Deltagere: Maja Lis Lundemark Andersen (MLLA), Mette Rømer (MR), Mia Arp Fallov (MAF), Andreas Møller 
Jørgensen (AMJ), Thea Lutzen (TL) og Christina Hostrup (CH) 

Fraværende:  
Merete Monrad (MM), Søren Rudbæk Juul (SRJ), Pierre Guldborg (PG) 
Mia Arp Fallov (MAF) er udtrådt af studienævnet. 

Referent: Anja Filtenborg Pedersen (AFP) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. MLLA bød velkommen til Andreas Møller Jørgensen, som indtræder i 
studienævnet i stedet for Mia Arp Fallov, som overgik til en stilling som viceinstitutleder på Institut for 
Sociologi og Socialt Arbejde pr. 1. januar 2023. 

2. Godkendelse af referat  

Bilag: Referat af studienævnsmøde d. 15. december 2022 

Referat af studienævnsmøde d. 15. december 2022 blev godkendt med bemærkning om, at referatet er 
sendt til gennemsyn hos Ledelses- og kvalitetssikringsteamet. 

3. Orientering ved studienævnsformanden 

 
a. Info om alumne-seminar afholdt på SSH d. 8. november 2022 (bilag) 
Studienævnet har fået tilsendt slides fra oplæg på alumne-seminaret afholdt på SSH d. 8. november 2022. 
Merite Le fra ledelses- og kvalitetssikringsteamet deltog i seminaret på vegne af uddannelsen. Studienævnet 
bør have en grundlæggende diskussion om, hvordan uddannelsen fremadrettet vil arbejde med 
alumneaktiviteter. MLLA foreslår, at der nedsættes et udvalg for alumneaktiviteter, som afholder et oplæg på 
lærermødet i april.  
 
b. Orientering og drøftelse om data vedr. studerendes begrundelser for udmeldelse via Stads-
selvbetjening (bilag) 
Studienævnet har modtaget tal vedr. udmeldelsesbegrundelse. Af de studerende som har svaret, så er 
årsagerne for udmeldelse primært egne familiære forhold og/eller sygdom. Kun enkelte har peget på det 
faglige niveau som udmeldelsesbegrundelse. Det stemmer godt overens med de henvendelser, som 
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studievejledningen modtager. 
 
c. Optagelsestal i København 2023-2025 
Dekanatet meldt tilbage, at de ønsker et optag på KSA København på 85 i 2023, og 80 i hhv. 2024 og 2025. 
Det ligger over studienævnets ønske om at få nedsat loftet til 75 pladser. MLLA har bedt dekan Rasmus 
Antoft om en begrundelse. Det er vigtigt, at omverdenen gøres bekendt med, at uddannelsen stadig har 
optag i København indtil 2025. 

Både dekanen og rektor er positivt indstillet overfor udbud af en erhvervskandidat i socialt arbejde. Det 
kræver at den kvote der er til rådighed for staten ift. at oprette erhvervskandidatuddannelser udvides. Hvis 
dette lykkes, kan uddannelsen allerede i løbet af foråret 2023 påbegynde arbejdet med udvikling af 
erhvervskandidaten. Det er en stor opgave at opbygge en sådan uddannelse. De faglige kvaliteter skal 
fastholdes samtidigt med, at det bliver muligt at tage uddannelsen over en 4 årig periode, mens man er i 
beskæftigelse. 
 
d. Censorformandsskabets rapport studieåret efterår 2021 og forår 2022 (bilag) 
Kvalitet og Analyse ansvar for, at studienævnene modtager censorformandskabernes årlige årsberetninger.  

Studienævnet skal sikre, at relevante informationer og årsberetningerne fra censorer og 
censorformandskaber behandles på studienævnsmøderne mhp. at drøfte behov for opfølgende indsatser 
vedr. uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift, herunder ift. sikring og udvikling af prøve- og 
eksamenssystemets kvalitet. 

Censorformandsskabets rapport er desværre ikke fyldestgørende pga. mangelfuld udfyldelse af 
censorrapporter. Der er modtaget 20 rapporter fra 12 censorer, hvor flere desværre ikke er korrekt udfyldt. 
Der er én enkelt kritisk bemærkning vedrørende de studerendes faglige niveau. Derudover er der en 
bemærkning vedr. formøder, som menes at være for lange. Når uddannelsen overgår til Censor-It, så sørger 
systemet for at udsende reminder til de eksterne censorer, om at udfylde censorrapporter.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Intet til referat. 

4. Informationer fra de studerende – herunder studiemiljø 

 
I KBH har der været meget stille til studievejledningen hen over julen. Der har været spørgsmål om portfolio 
og selvvalgt litteratur, men modulkoordinatoren har sendt yderligere information ud. Der bør tydeliggøres i 
semesterbeskrivelsen for 3. semester at de studerende kun skal aflevere portfolio på det ene valgfag.  
 
Det er en del af en overordnet politik, der omhandler, at de studerende selv skal tage mere og mere ejerskab 
over deres eget studie. Det er derfor en strategi ift. studieledelse og selvledelse ind i sit studie, at de 
studerende selv skal være med til at vælge litteratur. Det bliver spændende at se evalueringerne for 3. 
semester og få klarhed over de ambitioner, som uddannelsen har haft, samt hvad der kan forbedres. 
 
Studievejledningen modtager stadig henvendelser, om uddannelsen lukker i KBH. MLLA arbejder for at få 
noget meldt ud i medierne og få det til at ligge på hjemmesiden – altså, det skal fremgå på hjemmesiden at 
sidste optag i KBH er i 2025. 
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
MLLA og AFP beder semesterkoordinatorerne for 3. semester om at tydeliggøre i semesterbeskrivelsen 
hvordan det fungere med aflevering af portfolio og selvvalgt- kontra pensumlitteratur. 

5. Opfølgning optag-tilgang ift. lofter 2019-2022 

Bilag: Opfølgning optag-tilgang ift. lofter 2019-2022 

Opfølgning på optag/tilgang 2022 og ønsker til ændringer i lofter og ny adgangsbegrænsning. Indstillingen 
fra dekanatet samt institutledelsen er, at der ikke ændres på de fastsatte lofter på nuværende tidspunkt. 

Punktet er behandlet under pkt. 3c. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
MLLA giver besked til studienævnet, når hun har modtaget en begrundelse fra dekanen på, hvorfor optaget 
ikke kan nedjusteres til 75 pladser. 

6. Valgfag 3. semester 

Bilag: Ingen bilag 

Valgfagene på 3. semester er de samme fag to år i træk, men skal de fortsætte på samme campus? Skal 
valgfagene fortsat udbydes digitalt? 

Der er en principbeslutning om, at valgfagene kører 2 år ad gangen. Der er blandede tilbagemeldinger fra de 
studerende om digitale valgfag. Hovedparten af de studerende har ønsket, at SRJ’s valgfag blev afholdt 
digitalt. Det har dog givet en del udfordringer pga. holdets størrelse. Det er ikke hensigtsmæssigt at afvikle 
valgfag digitalt med store hold. 
 
Valgfagene er fordelt mellem Aalborg og København ift. undervisernes ansættelsessted for dermed at holde 
rejseudgifterne nede.  
 
Studienævnet besluttede, at de samme valgfag på 3. semester stadig skal udbydes to år i træk. Det blev 
også besluttet, at der i efteråret 2023 prioriteres fysisk udbud af SRJ’s valgfag på begge campus i stedet for 
digitalt.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
AFP kontrollere, at SRJ’s valgfag står rigtigt i moduldatabasen. 
 

7. Procedure portfolio og dumpet eksamen (bilag) 

Bilag: Nyt forslag til procedure portfolio og dumpet eksamen (bilag) 

 Nyt forslag for procedure for portfolio og dumpet eksamen blev godkendt af studienævnet. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)  
MLLA og Anja ser på udarbejdelse af en generel procedure for portfolio og dumpet eksamen. 
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8. Eventuelt 

Bilag: Ingen bilag 

Der er udfordringer med koordinationsopgaverne, når Mia Arp Fallov udtræder af koordinationsteamet. 
Mathias Heerup indtræder i koordinationsteamet på modul 3 for efteråret 2023.  

Der skal bruges en del eksterne lektorer begge steder da vi mangler timer.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 
Intet til opfølgning. 

 

 

 

 

 

 

 


