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Der indkaldes hermed til møde i Studienævnet for socialrådgiveruddannelsen 
 

 
Onsdag den 12. december 2018 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) 
Susanne Mouazan (VIP-repræsentant) 
Barbara Eysturoy (studenterrepræsentant - næstformand)  
Heino Pedersen (studenterrepræsentant) 
Jesper Laursen (studenterrepræsentant) 
Winnie Wrønding Jensen (studenter studievejleder – observatør) 

 
Dagsorden:  
 
12.00-12.30   Frokost 
12.30-12.45  1. Godkendelse af dagsorden 
   2. Godkendelse af referat 
12.45-13.00  3. Tilbagemeldinger fra de studerende 

 AAU valg 

 Årets underviser 

 Studentermøder  
13.00-13.20  4. Evalueringsnotater, semesterbeskrivelser og undervisningskatalog på 

Moodle (Bilag – semesterbeskrivelser (mangler korrektur), evalueringsnotater 
og UV på Moodle). Studienævnets godkendelse evt. med bemærkninger til 
evalueringsnotater, semesterbeskrivelse samt i det omfang, det kan nås UV 
på Moodle – sidstnævnte kan tages på (ekstra)ordinært møde januar el. lign. 

13.20-14.10  5. Orientering om den økonomiske situation på AAU og SAMF 
Studienævnet er orienteret mailen fra Rektor vedr. den økonomiske ubalance 
på AAU. MAN orienterer om forholdene på SAMF, samt besparelser og 
effektiviseringstiltag på instituttets uddannelser. Effektiviseringer E2019 tages 
desuden op på mødet januar. 

14.10-14.30 6. Oplæg vedr. ændringer af modul 5 prøven (Bilag mail og vedhæftede 
filer fra Susanne/Modulteam) Studienævnet har tidligere bedt modulteamet 
M5 om at komme med et oplæg til revision af modul 5 opgaven senest januar 
2019. Der ønskes en kort drøftelse som fortsættes med en beslutning januar 
2019. 

14.30-14.45 7. Orientering om selvevaluering 
 Der blev afholdt selvevalueringsmøde for socialrådgiveruddannelsen onsdag 

den 5. december. Der gives en orientering herunder om fokuspunkter i 
handleplan. Dette gøres i samspil med pkt. 8. 

 8. Drøftelse af QlikView rapporten, Identifikation af frafaldstruede 
studerende (Bilag) Der ønskes en drøftelse af pågående og mulige tiltag. 

14.45-15.00 9. Evt.  


