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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 
 

 
Onsdag den 18. september 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 Jensen (studenter studievejleder – observatør) 
 
Dagsorden:  
 
12.30-12.35  1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat  
12.35-12.50 3. Tilbagemeldinger fra de studerende 
12.50-13.30  4. E2019 og Planlægning F2020 

• Status effektivisering E2019 (jf. referat – bilag fremsendes) 
• Oversigtsskemaer F2020 (Bilag: sendes, koordinatorers deadline: 16.9. 2019) 
• Administrative ændringer – status/orientering 

13.30-13.45 Pause – Kage (Maria) 
13.45-14.15  5. Diverse godkendelser 

• PBL-beskrivelser (Bilag: Studieordning og modulbeskrivelser 2019 med 
revisioner). Der er ikke pt. indkommet ændringsforslag fra 
modulkoordinatorer. Deadline for indsendelse er 1. november 2019. 

• Normkatalog gældende pr. 1.2.2020 (jf. Bilag) 
• Procedurer for administrativ gruppedannelse (jf. Bilag) 

14.15-14.25  6. Opfølgning på SDS og DS undersøgelser (fremsendt sidste studienævnsmøde). 
SDS og DS har givet os lov til at bruge undersøgelserne i udviklingen af uddannelsen. 
Studienævnet bedes beslutte, om vi skal bede den socialfaglige gruppe om at arbejde 
med undersøgelserne og komme med oplæg til studienævnsmødet december 2019.  

14.25-14.30 7. Aftagerpanelmedlem 
Studienævnet bedes tage stilling til forslag om medlem fra Ankestyrelsen. 

14.30-14.45 8. Den nye eksamensordning  
https://www.studieservice.aau.dk/digitalAssets/639/639752_eksamensordning-for-
aalborg-universitet-01.09.2019.pdf 
Normalt vil en studerende, der er udeblevet fra en prøve, som vedkommende er 
tilmeldt, blive registreret som ”udeblevet”, hvilket tæller som et prøveforsøg, og den 
studerende kan IKKE deltage i reeksamen i samme eksamenstermin. Af 
eksamensordningen fremgår det imidlertid side 5, afsnit 1.2.1, at ”Studienævnet kan 
tillade, at den studerende deltager i reeksamen i samme eksamenstermin, hvis der 
foreligger usædvanlige forhold, eller hvis der er vægtige hensyn begrundet i 
nærtstående færdiggørelse af uddannelsen. Usædvanlige forhold kan f.eks. være 
sygdom, pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende, 
barsel, adoption eller lignende”. Drøftes med henblik på mulig indstilling. 

14.45-15.00  Eventuelt 
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