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Aalborg, 24. oktober 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) - afbud 
Heino Pedersen (studenterrepræsentant)  
Jesper Laursen (studenterrepræsentant) - afbud  
Martin Heien Lauridsen (studenter studievejleder – observatør) – afbud  
 
Referent: Anja Filtenborg Pedersen (studienævnssekretær) 
 
Dagsorden:  
 
 
12.30-12.45 1. Godkendelse af dagsorden 
  2. Godkendelse af referat  
12.45-13.00 3. Tilbagemeldinger fra de studerende  

 - orientering om studentermøder 
 - valg af studerende til studienævnet (jf. mail sendt ud til alle) 

13.00-14.45 4. Ny institutionel studieordning (jf. bilag papirversion) 
  Nyt: 5 ECTS prøve socialt arbejde modul 1 bedømmes ved bestået/ikke 

bestået. Dette står ikke i den nuværende studieordnings modulbeskrivelser 
men vil komme til at fremgå af modulbeskrivelser i modulbasen. Ellers 
ingen substantielle ændringer. Der ønskes en endelig godkendelse.  

  Orientering om studieordnings- og modulbasen. Vi kigger på den 
elektroniske version. 

  Endelig godkendelse retningslinjer for udvikling af valgmoduler (jf. bilag)  
14.00-14.15 5. Ansøgning: a) Kritisk refleksion (jf. mail som bilag) 
14.15-14.30 6. Nyt udkast PBL vejledning (jf. bilag) 
  Ændringer består i modificering af krav til ’kan’ eller ’så vidt muligt’. Papiret 

har karakter af en vejledning og fungerer som et arbejdspapir, der løbende 
kan revideres efter høringer i div. fora. Forud for studienævnsmødet er 
papiret sendt til modulkoordinatorer med henblik på kommentering. 
Studienævnets godkendelse ønskes.  

14.30-15.00 7. Div. orienteringer:  
- Økonomi: Budget 2019, STÅ og Stillinger 
- Organisationsforandringer 
8. Eventuelt 

 
 
 
Referat: 
 

Pkt. 1) Godkendelse af dagsorden 
Der er uoverensstemmelse i tidspunkterne. Endelig godkendelse af retningslinjer for 
udvikling af valgmoduler får et selvstændigt punkt. Dagsordenen blev godkendt.  
 
Pkt. 2) Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt. Der blev talt om eksamensformen på modul 3 er en 24-timers 
prøve. For modul 5 arbejdes der hen imod en fælles case. 
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Pkt. 3) Tilbagemeldinger fra de studerende.  
3a) Orientering om studentermøder 
Maria og de studerende har indkaldt til studentermøder. Deltagelse har desværre ikke været 
så høj. Der vil blive afholdt nye møder.  
 
3b) Valg af studerende til studienævnet (jf. mail sendt ud til alle) 
De studerende har gjort opmærksom på valget til studienævnet. 
Maria går over til SOC2018 og ”låner” 5 minutter af undervisningen til at fortælle om valget til 
studienævnet. 
 
Der er blevet ansat en ny studievejleder på studiet. Den tidligere studievejleder har sagt op. 
 
Aktivitetsudvalget står lidt stille, da mange af de aktive studerende i udvalget er i praktik. 
 
Pkt. 4a) Ny institutionel studieordning (jf. bilag papirversion) 
Nyt: 5 ECTS prøve socialt arbejde modul 1 bedømmes ved bestået/ikke bestået. Dette står 
ikke i den nuværende studieordnings modulbeskrivelser, men vil komme til at fremgå af 
modulbeskrivelser i modulbasen. Ellers ingen substantielle ændringer. Der ønskes en 
endelig godkendelse.  
Orientering om studieordnings- og modulbasen. Vi kigger på den elektroniske version. 
 
Bedømmelsesformen bestået/ikke bestået kontra 7-trinsskalaen på modul 1 blev debatteret. 
Maria viste studieordningsdatabasen for studienævnet. 
 
Den nye institutionelle studieordning blev godkendt af studienævnet. 
 
Pkt. 4b) Endelig godkendelse retningslinjer for udvikling af valgmoduler (jf. bilag)  
Maria gennemgik kort retningslinjerne for udvikling af valgmodulerne. 
Retningslinjerne for udvikling af valgmodulerne blev godkendt af studienævnet. 
 
Pkt. 5) Ansøgning: a) Kritisk refleksion (jf. mail som bilag) 
Studienævnet har modtaget en ansøgning om forbedring af den kritiske refleksion blandt de 
studerende.  
Ansøgningen blev diskuteret. Maria formulerer et svar til ansøgerne. 
 
Pkt. 6) Nyt udkast PBL vejledning (jf. bilag) 
Ændringer består i modificering af krav til ’kan’ eller ’så vidt muligt’. Papiret har karakter af en 
vejledning og fungerer som et arbejdspapir, der løbende kan revideres efter høringer i div. 
fora. Forud for studienævnsmødet er papiret sendt til modulkoordinatorer med henblik på 
kommentering. Studienævnets godkendelse ønskes.  
 
PBL vejledningen blev godkendt og ligges på hjemmesiden. 
 
Pkt. 7) Div. orienteringer:  
7a) Økonomi: Budget 2019, STÅ og Stillinger 

 Budgettet for 2019 er godkendt af instituttet. 

 Vores STÅ indtægter falder, da studenterantallet falder. 

 Maria vil tage dimensioneringen op med Trond igen. 
 
7b) Organisationsforandringer 

 Møderne i arbejdsgrupperne er så småt begyndt. 

 På rektormødet blev det meldt ud, at der kommer ny timenorm for 
studienævnsformand. 
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Pkt. 8) Eventuelt 
Aktindsigt i eksamensnoter er gældende på AAU. Det betyder, at originale noter skal 
gemmes indtil at en klagesag er afsluttet og i minimum et år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalborg Universitet, Studienævnet for Socialrådgiveruddannelsen, Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø. 

Anja Filtenborg Pedersen, tlf.: 9940 8021, e-mail: afp@socsci.aau.dk 
 


