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

Mandag d. 10. januar 2022, klokken 10.00-12.00
Teams

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
Bilag: 1: Referat af studienævnsmøde den 16. december 2021
3. Orientering ved studienævnsformanden
-

Optagelsesopgaven ift. funktionsnedsættelser
Studiet KAN tilbyde særlige vilkår for ansøgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, når AAU
vurderer, at det er nødvendigt for, at ansøgeren ligestilles mede de øvrige ansøgere jf. §35 i
Adgangsbekendtgørelsen. Om Studiet vil betragte ordblind på samme vilkår, må vel være op til studiet

-

KSA er skåret 30.000 i budgettet i 2022.

-

Nedsættelse af bedømmere på optagelsesopgaven:
AAL: Janne Seemann, Mette Rømer
KBH: Søren, Merete, Ane G

-

Aftagerpanel møde d. 7/1-22

Bilag 2: Dagsorden fra aftagerpanelmøde

-

Studieordning 2022

-

Uddannelsesevalueringsrapporten KSA – Kap 5+6

Bilag 2,2: Kvalitetsområde 5 og 6

4. Informationer fra de studerende
5. Godkendelse af Semesterbeskrivelser F22
Bilag 3: Semesterbeskrivelse 2. semester
Bilag 4: Semesterbeskrivelse 3. semester (Projektorienteret forløb)
Bilag 5: Semesterbeskrivelse 4. semester
6. Studieordningsændring E23 - 3. semester valgfag fremadrettet (Fra lærermødet)
Bilag 6: Valgfagsberegning
Skal vi have en ny struktur?
Forslag til hvad vi kan gøre i stedet for:
-

Fuld online (mange valgfag) eller fuld fysisk (få valgfag)?

-

Nedskæring af udbuddet af valgfag

-

Et projekt på baggrund af begge valgfag.

7. Udviklings forslag på projektorienteret forløb (Fra lærermødet)
- En ny folder eller en ny hjemmeside, noget elektronisk link til info om projektorienteret forløb?
-

Vi kunne have en liste over, hvor tidligere studerende har været i projektorienteret forløb?

-

Forbedring ift. ophold i udlandet?

8. Udviklingspunkter M1 grupper (Fra lærermødet)
Opklarings punkter/problempunkter:
-

Hvilke problemer giver anledning til gruppesplit?
Hvor stort er problemet?
Kan det gøres obligatorisk at deltage i gruppearbejdet?
Må vi lave om på eksamensformen?
Skal det være en pensumeksamen?
Kan vi lave to eksaminer på M1?
Håndteringen af studerende der ikke bidrager til gruppearbejdet
At integrere de tre fag

-

Anvendelse af teori
Revision af projektopgaven på 1. semester

9. Forslag om fleksmoduler på tværs (koordinator imellem 1. og 2. semester) (Fra
lærermødet)
10. 4. semesters specialeseminar v. Merete

11. Kathrine Vitus oplæg – diskussion v. Merete
Bilag 7: Oplæg KSA-Sydhavnen_280921 v. Kathrine V (bilag fra 16.dec 2021)
12. Diverse
-

Godkendelse af Censor-IT på KSA v. Betinna

