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Aalborg, 14. maj 2018   
 
Studienævnets medlemmer: 
Maria Appel Nissen (VIP-repræsentant - studienævnsformand)  
John Klausen (VIP-repræsentant) 
Mie Engen (VIP-repræsentant) - afbud 
Susanne Mouazan (VIP-repræsentant) 
Barbara Eysturoy (studenterrepræsentant - næstformand)  
Heino Pedersen (studenterrepræsentant)  
Jesper Laursen (studenterrepræsentant) 
Martin Heien Lauridsen (studenter studievejleder – observatør) 
 
Dagsorden:  
 
 
12.30-12.40 1. Godkendelse af dagsorden 
12.30-12.41 2. Godkendelse af referat  
 
12.40.13.00 3. Tilbagemeldinger fra de studerende (Åbent hus?) 

   4. Godkendelse af svar fra studienævnet vedr. de studerendes 
henvendelse om vejledning (se medsendt bilag) 

 
13.00-13.10 5. Endelig godkendelse af normkatalog med virkning 1.9.2018 (se 

medsendt bilag) 
   
13.10-13.30 6. Godkendelse af oversigtskemaer med evt. bemærkninger (bilag 

sendes senere) 
 
13.30.-14.30 7. Studieordningsændring 
  Studieordningsændringen har været drøftet på undervisningsmøde marts 

og april (se vedhæftede slides. Slides fra undervisermøde fredag den april 
eftersendes). Der orienteres om processen og svar på væsentlige 
spørgsmål (fx samlede prøver/delprøver eller enkeltstående prøver på 1. 
semester herunder på eksamensbeviser, mulige placeringer af 
valgmoduler).  

  Der ønskes en drøftelse af, om prøvebestemmelser skal specificeres i 
studieordningen samt andre uddybninger i relation til ændring af 
studieordningen (Se medsendt bilag til inspiration studieordning Metropol 
og VIA). Dette danner udgangspunkt for 1. draft maj 2018. 

 
14.30-15.00 8. Meddelelser herunder orientering om sekretariat og stillinger 
  9. Evt. 
 
 
Referat: 
 
 
Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Pkt. 2) Godkendelse af referat  
Referatet for marts blev først udsendt samme dag som mødet, så det godkendes endeligt på 
næste møde. 
 
 



Referat af møde i studienævnet på 
Socialrådgiveruddannelsen d. 16. april 2018  
 

 

2 

Pkt. 3) Tilbagemeldinger fra de studerende (Åbent hus?) 
Åbent Hus var velbesøgt. Der var mange, som kom til oplæg om Socialrådgiveruddannelsen 
og mange kom hen til standen med spørgsmål. 
 
Pkt. 4) Godkendelse af svar fra studienævnet vedr. de studerendes henvendelse om 
vejledning (se medsendt bilag) 
Maria har lavet udkast til svar til de studerende. Studienævnet gennemgik dette udkast. Det 
afgørende er læringsmålene – andre forhold kan være projektets emne/problemstilling. 
Problemstillingen vedr. vejledning blev diskuteret. Studienævnet godkendte Marias udkast. 
Det blev derudover besluttet, at der opfordres til at der arbejdes med vejledning på de 
vejledningstunge moduler. Studienævnet ser gerne, at der laves klyngevejledninger og 
seminarer fremfor individuel vejledning. Det tages nærmere op på næste møde. 
 
Pkt. 4a) Ansøgning fra sekretariatet 
Ansøgningen blev godkendt.   
 
Pkt. 5) Endelig godkendelse af normkatalog med virkning 1.9.2018 (se medsendt bilag) 
Normkataloget blev endelig godkendt efter diskussion. 
  
Pkt. 6) Godkendelse af oversigtskemaer med evt. bemærkninger (bilag sendes senere) 
Status på planlægningen for efteråret 2018 blev gennemgået. 
Der blev gjort opmærksom på, at der er stort pres på de store lokaler de første 14-dage af 
semestret. 
Maria følger op på den faldende undervisning på modul 5 og 8. Hun giver en tilbagemelding 
til studienævnet. 
 
Pkt. 7a) Studieordningsændring 
Studieordningsændringen har været drøftet på undervisningsmøde marts og april (se 
vedhæftede slides). Slides fra undervisermøde fredag den april eftersendes. Der orienteres 
om processen og svar på væsentlige spørgsmål (fx samlede prøver/delprøver eller 
enkeltstående prøver på 1. semester herunder på eksamensbeviser, mulige placeringer af 
valgmoduler).  
 
Det har været på uddannelsesmøde d. 13. marts og 13. april. Maria gennemgik slides fra 
begge møder. Der ses bl.a. på en opblødning af modul 1 og 2 og evt. en anden deling af 
ECTS-point i forbindelse med afprøvningen på modulerne. 
 
Der har været spurgt til minimumskravet i forbindelse med valgmodulerne A og B. Fakultetet 
siger, at de studerende ikke har krav på at kunne vælge både A og B. De skal dog iflg. 
studieordningen vælge enten A eller B med ekstern censur. 
 
Det blev diskuteret, om der skal gives karaktere til alle delprøver. Frem for små delprøver 
kan der evt. være mødepligt til udvalgte aktiviteter på studiet fx 
kommunikationsundervisningen, hvilket der var opbakning til. 
 
Der blev også talt om placering af prøverne på modul 1 og 2. Studienævnet foreslår en 
afprøvning midt på semestret, dette kan evt. være en mindre delprøve på 5-10 ECTS. 
 
Placering af valgmoduler blev diskuteret. Det blev foreslået, at aftagerpanelet spørges ift. 
hvad de ligger vægt på ved en ansøger til en potentiel stilling. Hvor meget ses der på de 
studerendes valg af valgfag. Maria og John arbejder videre med et forslag til afvikling af 
valgmodulerne. Der bør evt. ses på en forhåndstilmelding til valgmodulerne.    
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Pkt. 7b) Der ønskes en drøftelse af, om prøvebestemmelser skal specificeres i 
studieordningen samt andre uddybninger i relation til ændring af studieordningen (Se 
medsendt bilag til inspiration studieordning Metropol og VIA). Dette danner udgangspunkt for 
1. draft maj 2018. 
 
John foreslår, at eksamensformen tages ud af studieordningen, da det er en meget 
omstændig procedure at få lavet ændringer i studieordningen.   
 
Pkt. 8) Meddelelser herunder orientering om sekretariat og stillinger 

 Et optag på 195 studerende pr. 1. september 2018.  

 STÅ: Instituttet mangler ca. 80 STÅ pr. 1. kvartal. 
 
Omstrukturering på AAU: Der er nedsat task-forces, som arbejder med løsningsforslag.  
Omstruktureringen skal være færdig pr. 1. oktober 2018. Fakultetets medarbejder skal have 
besked i juni måned, hvor de fremover skal være placeret. 
 
Pkt. 9) Evt. 
Intet til eventuelt. 
 
Referent 
Studienævnssekretær 
Anja Filtenborg Pedersen 


