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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 
 

 
Onsdag den 13. februar 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) 
Jakob Hedegaard Kristiansen (studenterrepræsentant) 
Mai-Britt Mikkelsen (observatør) 
Winnie Wrønding Jensen (studenter studievejleder – observatør) 

 
Dagsorden:  
 
12.30-12.50 Velkomst til nye medlemmer og præsentationsrunde 

Valg af formand og næstformand 
Lidt intro til studienævnets arbejde 

12.50-13.00 Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat 
13.00-13.15 Tilbagemeldinger fra de studerende 
13.15-13.20 Dispensation for punkt 6.2 ”Udpegning af eksaminatorer og censorer” i den nye 

eksamensordning (jf. Bilag: Udkast eksamensordning gældende pr. 1. februar 
2019 - endelig version ikke modtaget endnu; Udkast til dispensation) 

13.20-13.50 Rammer for effektiviseringer E2019 og F2020 (Bilag: Effektiviseringer - er også 
sendt til uddannelsesmøde 11. februar - med forbehold for justeringer) 

 Jf. den økonomiske situation på SAMF, er der behov for at foretage meningsfulde 
effektiviseringer af tilrettelæggelsen af undervisningen. Bilaget lægger op til, at der 
tages udgangspunkt i timeforbrug til holdundervisning pr. modul/semester med afsæt i 
Socialrådgiveruddannelsens forventninger til studieaktivitet samt øvrige retningslinjer 
for planlægning af undervisningen. Bilaget gennemgås og godkendes evt. med 
bemærkninger/justeringer. 

13.50-14.00 Pause 
14.00-14.20 Progressive PBL-læringsmål (Bilag: Inspirationsnotat PBL Academy; 

oversigtsskema progression Socialrådgiveruddannelsen; studieordning 2019 
https://studieordninger.aau.dk/2019/16/826) 
Drøftelse af ønsker til processen og studienævnets rolle i arbejdet med PBL-
læringsmålet. Drøftelse af, hvordan arbejdet med PBL-læringsmål kobles til drøftelser 
om faglig progression i uddannelsen – som input til næste uddannelsesmøde. 

14.20-14.45 Opgørelse over udmeldelsesgrunde – frafald og handleplan (Bilag: Oversigt 
over udmeldelsesgrunde; handleplan udkast - drøftet på fakultetsmøde 12. 
februar; hjemmeside tekst og video 
https://www.aau.dk/uddannelser/bachelor/socialraadgiver) 

 Der ønskes i første omgang en drøftelse af behov for analyser og fokusområder 
F2019/E2019 samt hvordan frivillig mentorordning kan gribes an. Følges op på 
kommende møder. 

14.45-15.00 Evt. 


