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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 
 

 
Onsdag den 13. november 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 (Anja er i gang ) 
12.40-13.00  3. Tilbagemeldinger fra de studerende 
13.00-13.30 4. Studienævnsrapport og handleplan (Bilag) 

Studienævnsrapport herunder kommentarer drøftes. Handleplan og især statustekst 
nederst drøftes. Indstilling: godkendes med evt. tilføjelser/rettelser. 

13.30-13.45 5. Godkendelse af tekst vedr. regler 24 timers opgaver (Bilag: endelig version) 
 Den endelig version er sendt i høring hos koordinatorer 1. semester og M3. 

Kommentarer formidles. Indstilling: godkendes til brug for F2020. 
13.45-14.00 Pause – kage (MAN) 
14.00-14.30 6. Opfølgning på punkter fra sidste dagsorden 

Udkast A-time ramme E2020 (baseret på E2019) (Bilag med nye kommentarer) 
Udkastet er rundsendt til koordinatorer. Kommentarer formidles. Det indstilles, at der 
også udarbejdes opgørelse for F2021 baseret på F2020. Det drøftes, hvordan intern 
ressourcefordeling på de enkelte moduler gribes an. En mulighed er at gøre det i 
samspil med arbejdet med PBL-beskrivelser, som startes december. 
Eksamensordningen – muligheden for at tage særlige hensyn  
Studienævnet var indstillet på at tillade, at studerende deltager i reeksamen i samme 
eksamenstermin, hvis der foreligger usædvanlige forhold eller hvis der er ”vægtige 
hensyn begrundet i nærtstående færdiggørelse af uddannelsen”, da dette stadig 
forudsætter en vurdering af hvad vægtige hensyn er. Godkendes og indskrives i 
studieordning 2021. 
Antal timer til vejledning  
Maria laver tekst til semesterbeskrivelser, der angiver K-vejledningstimer på 
modulerne, som kan fordeles på varierende antal møder.  
Undersøgelser DS/SDS:  
Studienævnet får besøg af undervisere fra den socialfaglige gruppe på mødet i 
december, som vil formidle deres indtryk af undersøgelserne 

14.30-14.45 Fastlæggelse af datoer: a) seminar med nyt studienævn, b) seminar for VIP OG 
TAP med fokus på PBL undervisning på modulerne  

14.45-15.00  Eventuelt 
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