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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 
 

Onsdag den 14. februar 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)  
Heino Pedersen (studenterrepræsentant) 
Jesper Laursen (studenterrepræsentant) 
Martin Heien Lauridsen (studenter studievejleder – observatør) 
 
Dagsorden:  
 
12.30-12.50 Velkommen til nye studerende samt præsentationsrunde 
  1. Konstituering af studienævn – valg af næstformand 

Procedurer for udpegning af studienævnsformand og – næstformand  
På det første møde i den nye valgperiode (1. februar -31. januar) skal det nye 
studienævn vælge: en formand blandt det videnskabelige personale, såfremt denne 
ikke allerede er blevet valgt i tidligere valgperiode, og en næstformand blandt de 
studerende. Valget forgår ved simpelt flertal, og skal godkendes af dekanen. Den til 
enhver tid udpegede formand for studienævnet skal efter valget sende navnene på 
formand og næstformand til dekanen. 

12.50-13.00 2. Godkendelse af dagsorden  
  3. Godkendelse af referat 
13.00-13.20 4. Dispensationsansøgning (Bilag og fremstilling tidligere fremsendt) 
13.20-13.45 5. Studieordningsændring (Bilag følgebrev Bekendtgørelsesændring) 

Vi skal inden 1. november 2018 udarbejde en ny lokal studieordning. Heri indgår som 
nævnt (jf. dagsorden januar) ændringer som følge af bekendtgørelsesændring vedr. 
’opblødning’ af modulstruktur og prøver (M1 og M2), nye valgmoduler, PBL og øvrige 
forhold. Studienævnet bedes drøfte og komme med indstilling til a) andre 
semester/moduler, hvor der kunne ønskes en ’opblødning’, b) ønsker til proces vedr. 
studieordningsændringen  

14.00-14.30 6. Evaluering af normkatalog (Bilag: normkatalog samt notat) 
 Der ønskes en evaluering og drøftelse af behov for forbedringer af normkataloget.  
14.30-14.50 7. Standarder for tilbagemelding til studerende ved ikke bestået eksamen til 

semesterbeskrivelserne E2018 (Bilag: Udkast til standardbeskrivelse)  
Der ønskes en godkendelse evt. med bemærkninger/nødvendige ændringer. 

 8. Evalueringsskemaer 
 Der ønskes opbakning til revision af evalueringsskemaer herunder godkendelse af 

nye skemaer i studienævnet snarest muligt. Begrundelse gives på mødet.  
9. Orientering om selvevalueringsproces (Bilag: Opdateret 

selvevalueringsrapport - fakultetets nøgletal mangler) 
14.50-15.00  10. Eventuelt. 


