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Studienævnsmøde – Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
Der indkaldes hermed til studienævnsmøde i Studienævnet for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Torsdag d. 16. december 2021, klokken 10.00-12.00
Teams

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
Bilag: 1: Referat af studienævnsmøde den 1. november 2021

3. Orientering ved studienævnsformanden
4. Informationer fra de studerende
5. Uddannelsesevaluering 1. semester
Bilag 2: M1 Semesterevaluering E21

6. Uddannelsesevaluering 3. semester
Bilag 3,1: Kommer.

7. Uddannelsesevalueringsrapporten – SN skal behandle denne/input
Bilag 4: Uddannelsesevalueringsrapport
Bilag 4,1: Datapakke

8. Funktionsnedsættelser, etnicitet og etc. i optagelsesopgaven drøftes
9. Nedsættelse af bedømmere til optagelsesopgaven
Vi mangler 2 i KBH - Disse skal udvælges. Der gives 20 min pr. underviser pr. opgave til at læse
opgaverne på dem der har opfyldt kravene til optaget.
AAL: Janne Seemann, Mette Rømer
KBH: Søren, Merete

10. Ny modulbeskrivelse for projektorienteret forløb til godkendelse i SN
Bilag 5,1: Brev SN modulbeskrivelse 161121
Bilag 5,2: Modulbeskrivelse Projektorienteret forløb 25 ECTS 161121

11. 4. semesters forslag til specialeseminar
Vi aftalte på lærerseminariet at BO undersøgte hvad sociologi har gjort ift. obligatorisk seminar på
specialet.
Afklaring: De studerende på sociologispecialerne har specialeopstartsmøde i december. Deres
procedure er følgende:
Procedure for afholdelse af specialeseminar (Sociologi)
Det er fastsat i studieordningen, at alle studerende skal gennemføre et specialeseminar samt
deltage som studenteropponent. I specialeseminaret deltager, udover vejlederen, en læreropponent
og en studenteropponent. Specialeseminaret skal helst ligge så sent i skrivefasen, at man kan
danne sig et indtryk af helheden i specialet (f.eks. skal det ikke kun være disposition, men gerne 1.
udkast til dele af analysen). Aftal med vejlederen, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at afholde
specialeseminar. Der skal dog minimum være en måned mellem afholdt specialeseminar og
aflevering af specialeeksamen.
Specialeseminaret skal afholdes senest en måned før aflevering af specialet ift. det oprindeligt
normerede afleveringstidspunkt.
1. Specialestuderende finder selv en studenteropponent. Brug evt. studenterforum 10. semester på
Moodle.
2. Vejleder og de(n) specialestuderende finder en læreropponent, dato og tidspunkt, for afholdelse af
specialeseminaret.
3. Den studerende booker lokale til specialeseminaret
4. Materialet må max fylde 25 sider.
5. Et specialeseminar er berammet til max 1 time og 15 min. De første 30 min afsættes til
studenteropponent og de efterfølgende 45 min afsættes til vejlederopponent.
6. Den studerende udsender selv materialet pr. mail senest 5 arbejdsdage før afholdelse af
specialeseminaret. Går man ind i de tre måneders forlængelse, så skal specialeseminaret stadig
afholdes senest en måned inden afleveringstidspunktet. Det er kun ved barsel eller dokumentere
sygdom (med lægeerklæring) specialeseminaret kan rykkes
7. Ved slutningen af seminaret udfyldes denne formular som automatisk sendes til sekretariatet.
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Sbrb9QbOb0msPgzxQ2HZNKoZ8nA0aNh

Fsmx7y_ZefPZUMjRQNEVOMlRGTkFCSEk5RkpBRFhWMk83USQlQCN0PWcu&wdLOR=cA44677
06-22A0-4AF4-BE01-FFC5512E5AB4 )

12. Gruppeinddeling 1. semester - diskussion
Gruppeinddelings forslag fra lærermødet:
•

Fortsæt med administrative grupper

•

Hvis man bliver ekskluderet fra gruppen, får man en vejledning (45min)

•

Valgmulighed for stud. At skrive alene uden vejledning

•

Understøtte gruppeprocesserne.

Studerende der ikke bidrager:
•

Gør det til en valgmulighed at skrive alene.

•

Få inspiration i socialråd, som har en metode hvor de reevaluerer grupperne i forløbet.

Forslag: Lav en survey som kan få noget respons fra de studerende ift. gruppearbejde og
gruppesplit. Skal ligge relativt tidligt på semesteret.
Forslag: Find ud af hvem vejlederne kan henvise til fx trivselsenheden ift. hvis de studerende har det
svært på 2. semester når en gruppe splittes, hvor der er følelser i klemme.

13. Kathrine V’s oplæg - diskussion
Bilag 6: Oplæg KSA-Sydhavnen_280921 v. Kathrine V
14. Valgfag M3
Bilag 7: Valgfagsberegning
15. evt.

