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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 
 

Onsdag den 30. oktober 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:  
 
12.30-12.40  1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat  
12.40-13.00 3. Tilbagemeldinger fra de studerende  

• Buddy-to-study 
• AAU-valg 

13.00-13.45  4. Drøftelse af frafald på uddannelsen  
  Kort oplæg v/ Maria (se slides samt bilag vedr. frafald) 
  Kort oplæg om henvendelser i Studievejledningen v/ Winnie 

Studienævnet bedes drøfte og om muligt pege på prioritere problemstillinger/årsager til frafald, 
som vi kan adressere/gøre noget ved jf. handleplanen. Derefter drøftes mulige tiltag i 2020. 

Pause (Kage MAN)   
14.00-14.15 Udkast til rammer for ressourceforbrug og –fordeling på modulerne (jf. Bilag) 
14.15-14.30 Formulering af vejledning vedr. regler ved individuel 24 timers prøve (jf. Bilag). 

MAN formidler spørgsmål til og svar fra studielegalitet på mødet. Vejledningen drøftes og 
godkendes senest november 2019. 

14.30-14.45 Semesterbeskrivelserne – antal forventede vejledningsmøder 
 Studienævnet bedes tage stilling til, om vi skal vende tilbage til at indikere antal forventede 

vejledningsmøder i semesterbeskrivelserne 
14.45-15.00 Den nye eksamensordning (JK oplæg)  

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, 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”. JK laver et oplæg med særligt fokus på, hvordan ’nærtstående’ 
kan tolkes som grundlag for drøftelse af, om studienævnet skal tillade ovenstående. 

14.45-15.00 Eventuelt 
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