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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 
 

 
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 12.00 – 15.00 

 

 
i lokale 106, Fib. 13 (frokost i lokale 55) 
 

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) 
Martin Heien Lauridsen (studenter studievejleder – observatør) 
 

 
Dagsorden:  
 
Kl. 12.00-12.30  Frokost (med aftagerpanelet) og forslag til fremtidige temaer til drøftelse i 

aftagerpanelet i lokale 55 (tekst fra aftagerpanel dagsorden: ”Der foregår 
mange udviklinger på professions- og praksisfeltet. Er der nogle udviklinger i 
praksis, som det bliver særligt vigtigt for uddannelsen at forholde sig til 
fremover? Der ønskes en drøftelse over frokosten og forslag til temaer fra 
aftagerpanelet. Temaerne kan understøttes af oplæg fra undervisere eller 
andre”) 

12.30-12.50  1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat  

12.50-13.00  3. Tilbagemeldinger fra de studerende 
13.00-13.30 4. Drøftelse og godkendelse af evalueringsnotater, 

semesterbeskrivelser, undervisningsplaner på Moodle 
13.30-13.45 Kort pause 
13.45-14.15 4: Forslag til nye valgmoduler (Bilag Call og de to forslag) 
 Der ønskes en drøftelse af de to indsendte forslag samt en indstilling til, om 

udviklingen af modulerne kan gå i gang med godkendelse og evt. med 
bemærkninger fra studienævnet. 

14.15-14.45 5. Studieordningsændring. (Bilag: Nyt udkast samt notat indstilling vedr 
placering af valgmoduler). I det nye udkast er der indsat 

 rettelser fra forrige rå udkast 

 tekster om socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 

 første forslag vedr. 1. semester (M1 og M2) (jf. Mies notat sidste møde) 

 nyt oversigtskema der tager højde for ændringer på 1. semester samt 
foreløbigt udkast til udbud/placering af valgmoduler  

 andre (noter) til rettelser 
Der ønskes en drøftelse af og input vedr. udkastet.  

14.45-15.00  Evt.  


