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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen 
 

 
Onsdag den 13. maj 2020, kl. 12.30 – 15.00 

Via teams 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5936adc3acda406c8e95a46e22c15ccf%40thread.tacv2/General?gro

upId=c255366c-f6dd-4a53-a9ef-3a39e148ea38&tenantId=f5dbba49-ce06-496f-ac3e-0cf14361d934 

 

 
Studienævnets medlemmer: 
Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant - studienævnsformand)  
John Klausen (VIP-repræsentant) 
Mie Engen (VIP-repræsentant) 
Berith Heien (VIP-repræsentant) 
Jakob Hedegaard Kristiansen (studenterrepræsentant) 
Tanja Dybdal Bernhard (studenterrepræsentant)  
Mai-Britt Mikkelsen (studenterrepræsentant) 
Maryan Mohamed Shire (studenterrepræsentant) 
Henriette Magdalene Lundal Sørensen (studenter studievejleder – observatør) 
Winnie Jensen (studenter studievejleder – observatør) 
 
 

Dagsorden:  

 

12.30-12.40 1. Godkendelse af dagsorden  

  2. Godkendelse af referat (bilag)  

12.40-13.00  3. Tilbagemeldinger fra studerende 

 Online undervisning og projektskrivning på 2. og 6. semester 

 Praktik – status 

13.00-13.20 4. Drøftelse om rammer og regler for gruppeopsplitning 

Der ønskes en drøftelse om rammer og regler for gruppeopsplitning – specielt med 
fokus på, hvordan vi forstår at ”Opsplitning af gruppen forudsætter forudgående 
inddragelse af vejlederen herunder forsøg på at løse samarbejdsproblemer”, samt 
reglerne om deling af materiale. 

13.20-13.45 5. Principper for holddelinger (jf. bilag: Udkast)  
Der ønskes en drøftelse af principper for holddelinger. Vedhæftede bilag kan måske 
bruges som afsæt. På tidspunktet for studienævnets møde er bilaget blevet drøftet 
indledende på uddannelsesmøde den 12. maj – MAN giver en orientering herom. 
Principperne tænkes at gælde fra forår 2021, men kan måske blive aktuelle efterår 
2020, afhængigt af Corona-foranstaltninger. 

13.45-14.00 Pause 
14.00-14.30  6. Drøftelse af eksamensregler 24-timers prøver  
 Studienævnet reviderede i E2019 reglerne for 24-timers prøver. MAN giver en 

orientering om erfaringer. Der ønskes en drøftelse af regler og evt. revisioner. 
14.30-14.50 7. Drøftelse af procedure for og kommentering af fælles evalueringsskemaer på 

Institut for sociologi og socialt arbejde (jf. bilag) 
Institut for sociologi og socialt arbejde, har besluttet, at der skal laves fælles 

evalueringsskemaer på tværs af uddannelserne. Proceduren for godkendelse og 

arbejdet med at kommentere på evalueringsskemaerne ønsket drøftet, således at 

MAN kan sætte processen i gang.  

14.50-15.00  8. Eventuelt 
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