
Indkaldelse til møde i studienævnet for 
Socialrådgiveruddannelsen 

Aalborg Universitet, Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen, Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø. 

Anja Filtenborg Pedersen, tlf.: 9940 8021, e-mail: afp@socsci.aau.dk 

Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 

Onsdag den 9. januar 2019 kl. 12.30 – 15.00 

i lokale 106, Fib. 13 

Studienævnets medlemmer: 
Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant - studienævnsformand)  
John Klausen (VIP-repræsentant) 
Mie Engen (VIP-repræsentant) 
Susanne Mouazan (VIP-repræsentant) 
Barbara Eysturoy (studenterrepræsentant - næstformand)  
Heino Pedersen (studenterrepræsentant) 
Jesper Laursen (studenterrepræsentant) 
Winnie Wrønding Jensen (studenter studievejleder – observatør) 

Dagsorden: 

12.30-12.45 1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat

12.45-13.00 3. Tilbagemeldinger fra de studerende
13.00-13.15 4. Undervisning forår 2019

Undervisningskatalog på Moodle er godkendt. Der har været lidt problemer
med adgang til Moodle for de studerende, og der er foretaget en justering af
undervisning i jura M9. Eventuelle bemærkninger fra studienævnet ønskes.

13.15-14.00 5. Økonomisk situation
Vi er den 21.12 blevet informeret om, at bygning Kroghstræde 5 (Sociologi)
afgives. Det giver en reduktion i udgifter og har som konsekvens, at der skal
ske flytninger i januar. Vi ved ikke, hvordan placeringen af
medarbejdere/studerende bliver i K7 og FIB13.
6. Effektiviseringer (Bilag: Udkast til mulige effektiviseringer, slides fra
fakultetet vedr. studieaktivitetsmodel og minimumstal)
Givet den økonomiske situation på AAU, SAMF og instituttet bedes
studienævnet drøfte og bidrage til at udarbejde oplæg til effektiviseringer, som
kan indgå i planlægningen af og med virkning fra og med E2019. Drøftelsen
og stillingtagen fortsætter men skal afsluttes senest på mødet februar 2019.
Der afholdes et lærermøde i perioden med samme tema/høring af
underviserne med afsæt i studienævnets drøftelser og bearbejdning af
bilaget. Vi følger samtidig udmeldinger fra institut og fakultet vedr. forslag/krav
om effektiviseringer samt andre tiltag af betydning for undervisningen og dens
organisering, da vores egne tiltag skal balanceres derefter - så det ikke får
utilsigtede og/eller unødvendige virkninger for kvaliteten. Det var meningen, at
vores normkatalog skulle gennemses i januar, men det giver først mening at
lave en justering, når vi kender det nye grundlag.

14.10-14.45 7. Handleplan (Bilag: Udkast til handleplan – senest lige efter nytår).
På baggrund af selvevalueringen, selvevalueringsrapporten, samt
selvevalueringsmøde december 2018, fremsendes udkast til handleplan.
Studienævnet bedes drøfte handleplanen, komme med konkrete forslag til
ændringer og godkende den, så den kan fremsendes til instituttet senest den
20. januar.

14.45-15.00 8. Evt.


