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Onsdag den 17. juni 2020, kl. 12.00 – 15.00 

i lokale 106, Fib. 13 
 
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:  

 

12.00-12.30  Sommerfrokost 

12.30-12.40 1. Godkendelse af dagsorden  

  2. Godkendelse af referat (bilag)  

12.40-13.00  3. Tilbagemeldinger fra studerende 

13.00-13.15  4. Evalueringer og evalueringsnotater E2019 (bilag) 

Drøftelse af evalueringer samt refleksioner og udkast til forbedringer angivet i notater. 

De kvantitative elementer ligger allerede på hjemmesiden 
https://www.socialraadgiver.samf.aau.dk/Socialr%C3%A5dgiveruddannelsen/semesterevalueringer/ 

13.15-13.40 5. Semesterbeskrivelser og undervisningsbeskrivelser/Moodle E2020 (bilag) 

Drøftelse af semesterbeskrivelser og undervisningsbeskrivelser samt godkendelse 

med eventuelle kommetarer fra studienævn til moduler. 

13.40-13.50 6. Winnie - snart færdig  

13.50-14.00  Pause 

14.00-14.15 7. Rammer for studiestart 2020 (bilag) 

Studienævnet bedes drøfte, om der for nye studerende skal laves a) præsentation af 

og/eller møder mellem studerende, VIP og TAP (’Meet the staff’), b) introduktioner til 

online værktøjer og ’at være online studerende’ for nye studerende (Teams, Zoom, 

Skype, Online sociale/aktivitetsplatforme for studerende på AAU) ved studievejleder, 

tutorer og/eller ’ældre’ studerende. Andre ideer er også velkomne. 

14.15-14.30 8. Holddelinger (bilag) 

Studienævnet bedes drøfte nyt udkast – denne gang målrettet studiestart september 

2020 herunder behovet for at være på forkant med evt. ændringer grundet krav om 

fysisk afstand 

14.30-14.45 9. Ændringer af studieordninger (jf. bilag) 

Procedure/tidsplan skitseres for ændring og indtastning af nye studieordninger 

gældende for studerende, der starter september 2021.  

På Socialrådgiveruddannelsen kan der muligvis være tale om revidering af PBL-

beskrivelserne. Der har også tidligere været tale om ændringer af M3-prøven (i dag 

skriftlig) til en anden prøveform. Studieordningen og modulbeskrivelser drøftes, og 

studienævnet angiver ændringer. 

14.45-15.00 9. Orientering fra aftagerpanelmøde den 16. juni (slides følger) 
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