Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
Referat fra studienævnsmøde
Onsdag, den 14. november 2012 kl. 9.00 – 15.00
Sted:

Deltagere:

AAU Cph, A. C. Meyers Vænge 15, lokale M6-6.045, 2450 København SV

Lars Uggerhøj, Dorte Caswell, Louise Baastrup Hansen, Gitte Vestby Jensen, Susanne
Byrresen og Inge Andersen

Fraværende: Line Overgaard med afbud

Ad 1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkter under punkt 12 Eventuelt

Ad 2

Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 14. september 2012 – bilag 1
Fremover rundsendes referat inden for en uge efter mødet, hvor studienævnets medlemmer
kan komme med bemærkninger/tilføjelser. Herefter er det det samme som godkendt og kan
offentliggøres på uddannelsens hjemmeside.
Punktet ”Godkendelse af referat” på dagsorden, vil fremover ændres til ”Opfølgning fra
sidste møde”.
Bemærkninger/opfølgning til referat fra møde 14. september 2012:
Punkt. 3 Manglende slutdato for optagelse af studerende:
Lars oplyste, at der nu er adgangsbegrænsning på socialrådgiveruddannelsen, mens vi skal
optage indtil udgangen af september måned.
Seneste opgørelse over optaget pr. 1/9 2012 er 203 studerende.
Punkt 3 Eksamen
Der er pt. 187 tilmeldte til modul 1 eksamen i dette semester
Der var tilmeldt 155 til modul 2 eksamen; heraf har 147 afleveret eksamensopgave.
Lars vil i løbet af december måned lave eksamensplan for modul 1 eksamen.
Eventuel ændring af modul 1 eksamen fremover: Som aftalt på møde den 14. september
2012, vil studienævnet på møde i februar 2013 evaluere forløbet af modul 1 eksamen i
januar 2013. Denne evaluering vil – hvis eksamensformen for modul 1 ønskes ændret –
medføre en ændring af studieordningen.
Det forventes ikke at blive et problem ift. fakultetet, at få dispensation for indsendelse af
ændringer til studieordningen, hvor fristen er 1. februar.
Læringsmålene for især modul 3 er problematiske. Skal man opfylde alle læringsmålene eller
er det nok at berøre dem? Hvad er forskellen på færdigheder, mål og kompetencer?
Lars foreslog, at der arrangeres et arbejdslærermøde evt. sammen med fakultetet, hvor dette
drøftes.

Mail til vejledere om timer i foråret 2013 udsendes i uge 47.
Censorrapport – årsrapport (vedr. akkrediteringens punkt 9) Lars kontakter fakultetet herom.

Ad 3

Dimittendundersøgelse 2012 – bilag 2 + 3
Uddannelsen bør koble sig på karrierevejledningen på AAU. Lars tager kontakt til
Karrierecentret med forespørgsel om, hvorvidt de kan hjælpe vores studerende i både
Aalborg og København.
Praktisk foreslås det, at der laves en karrieredag med tidligere studerende.
En del kandidater går tilbage til job inden for deres bacheloruddannelse; her mangler
undersøgelsen spørgsmål med mulighed for kommentarer hertil.
Kandidater herfra efterlyser kompetencer inden for følgende områder:
1. Kvantitative undersøgelser
2. Statistik
3. Ledelse
4. Økonomi
Ad 1: Der er fremsendt forslag til valgfag i kvantitativ metode (se efterfølgende punkt 6)
Ad 2: Her kan vi med fordel samarbejde med andre uddannelser. Der kan tillige indgå mere
statistik i faget videnskabsteori og forskningsmetode (VTM)
Ad 3: Lars foreslår, at det genovervejes at udvikle et valgfag i ledelse- både traditionel
ledelse og projektledelse. Dette har tidligere været overvejet, men ikke udført.
Dette sendes ud til undervisere i faget ”organisation”, hvor vi beder dem om at indarbejde
ledelse i deres undervisning.
Ad 4: Samarbejde i skoleregi med Sociologi, hvor vi linker til deres valgfag og omvendt.
Herudover bør samarbejdet med Statskundskab styrkes.
I appendiks til undersøgelsen blev dimittender spurgt om, hvad de syntes om PBL (at tage et
problem og analysere det). Kandidaterne kendte ikke begrebet eller forkortelsen; dette
drøftes på lærermødet den 29. + 30. november 2012.
Dorte Caswell og Søren Peter Olesen har fremsendt forslag til nyt valgfag i frontlinjepraksis.
Dette valgfag kan i stedet blive en del af uddannelsen og ikke et valgfag.
Sekretariatet (Lars og Inge) har lavet beregninger på studerendes konfrontationstid til
fakultetet.

Ad 4

STÅ-produktion og økonomi – bilag 4 og 5 (bilag 5 eftersendes)
STÅ =studenter-taxameter-årsværk (bestået 60 ECTS)
Vi har hidtil fået for mange timer og kronebeløb. Dette vil gradvist blive nedjusteret i
perioden 2014 - 2016.
Ift. fastholdelse har vi fulgt op med specialekontrakter. Underskrift inden for 14 dage og i
særlige tilfælde (f.eks. dem i arbejde) + 2 mdr.

Der udsendes generel info evt. via studievejledningen om rådgivning mm udover det
studiemæssige.
Der sendes besked til vejlederne om opstramning af indgåelse af kontrakt inden for
tidsfristen.
Det foreslås, at vejleder skal kontakte den specialestuderende via mail, såfremt den
studerende ikke har rettet henvendelse inden for en måned. Heri kan vejleder nævne, at der
er forskellige former for hjælp – måske har vejleder allerede en fornemmelse af, at der er
noget andet galt. Der henvises i så fald til studievejledningen, der rådgiver om de forskellige
hjælpeforanstaltninger.
Herigennem tager vejleder også ansvar.
Lars og Inge udsender sidst i november brev til vejlederne med et ”årshjul” .
Budget-timeskema udsendes fremover til studienævnet.
Restbudget for 2012 anvendes til:






bøger til undervisere
Bærbar pc til studiet i København
IPad
Evt. mobiltelefon
Inventar (blomster billeder mm til kontorindretning)

Budget i 2013 kr. 518.700
Lars foreslår internat lærermøde i 2013 og et internat studienævnsmøde i 2013.
På næste møde drøftes budget 2013 og timeopgørelse udsendes sammen med referat.
Da alle ikke har indsendt opgørelse over de forskellige fag, udsættes dette til førstkommende
møde efter mødet den 11. februar 2012. Her fremsendes også krone-budget og forbrug.

Ad 5

Arbejdsmiljøundersøgelse, København – bilag 6 + 7
Dorte redegjorde for baggrund for undersøgelsen i København.








Også andre miljøer er frustrerede
Bygningerne er ikke egnede til undervisningsformål, medmindre der sker ombygning.
Uvisheden om, hvor og hvordan osv. Har været meget frustrerende. Derfor blev der
foreslået ansættelse af en sekretær, der kunne tage sig af alt det praktiske i f.m.
flytningen.
Ombygning og mangler i undervisningslokaler – bl.a. blev undervisning i f.m.
valgfaget Vignetmetoden flyttet rundt i mange lokaler
Flytning til 10B, men også her skete der ændringer, således at man skal flytte igen
Tanja har sørget for flytningen og sørget for at kontorerne blev etableret, bøger sat
på reol mm.
Mangler studiesekretær i Kbh. i forhold til lokaler til undervisning.

Det blev foreslået, at der – såfremt der er timeoverskud i 2012 – gives en timekompensation
til de undervisere, der har været berørt af flytningen i København.

Lars kontakter institutleder om studienævnets beslutning, da man ønsker at markere det
opad i systemet.
Der er et godt samarbejde med det øvrige samf. på campus. Det var en god ide, at samle hele
samf. i Frederikskaj 10B
Grupperum: Dorte Caswell og Marianne Skytte har talt med nogle studerende om behov.
Der er i særlig grad brug for specialepladser, men også til projektarbejde på modul 3.
Frederikskaj 6: Her er der grupperum med skabe, der kan låses. Susanne undersøger 15/11
om vi kan benytte de 2-3 etager på FRK 6.
I Aalborg booker man grupperum fra dag til dag og har ingen muligheder for aflåsning af
skabe.
Lars har meldt ud, at vores 1. prioritet er undervisningslokaler, men at vores studerende
selvfølgelig skal følge samme kultur, som det kendes hos andre studier i Sydhavnen.
Dorte/I i Sydhavnen fremfører vores behov og følger op på dette (Louise og øvrige
studerende) – herefter tages det med til Campus-rådet.
Seminarrum: Her vil der i foråret være behov for ekstra lokaler i forbindelse med VTM
undervisningen – 4 – 6 gange.
Vejledningsseminarer på modul 3: Fælleslokale kl. 9-10, herefter 4 seminarrum med plads til
30 i hver.

Ad 6

Valgfag forår 2013 og efterår 2013 – bilag 8 + 9
Der er indkommet 3 forslag til nye valgfag.
Herudover er der de eksisterende valgfag:

Diskurs- og narrativanalytiske tilgange til socialt arbejde

Migration, medborgerskab og socialt arbejde

Evidensbegrebet i kritisk perspektiv

Vignetmetoden som sociologisk undersøgelsesmetode
Skal vi tage det ene valgfag ud (frontlinjepraksis) og ind i VTM sammenhæng – se
ovenstående punkt 3.
Der er allerede valgfag, der knytter sig til VTM (Kvantitativ metode, og Vignetmetoden).
Uddannelsen kan indgå samarbejde med Sociologi.
Dorte Caswell mener, at der er et stort behov for valgfaget Kvantitativ metode – også fordi
de fleste skriver interviewbaserede projekter.
Lars savner dog, at titlen henviser til socialt arbejde (f.eks. ”Kursus i kvantitativ metode med
særligt fokus på analyser af socialt arbejde”)
Det samme gælder for Institutionel Etnografi.
Lars redegjorde for de senere års forløb af gennemførelse af valgfag

Studienævnet besluttede:
Der udbydes 2 valgfag i forårssemestre og 4 valgfag i efterårssemestre med minimum 7
deltagere pr. valgfag – hvis der timer nok. Undervisningen placeres på andre dage end modul
3 undervisning, således at modul 3 studerende får mulighed for at deltage i valgfag
Valgfagsundervisningen bør starte allerede i februar.
Aalborg:

Forår 2013: Migration
Efterår 2013: Vignetmetoden – Institutionel Etnografi

København:

Forår 2013: Kvantitativ metode
Efterår 2013: Diskurs – Evidens (Maria, Niklas, Morten, Dorte kan tage over)

Kvantitativ metode skal udbydes med hhv. 5, 10 og 15 ECTS.
Diskussion om valgfag førte samtidig til drøftelse af fagene Organisation og Retlig Regulering.
Faget ”Organisation” trænger til fornyelse. Faget blev ”halveret”, da vi overgik fra åben
uddannelse til uddannelsen i sin nuværende form i 2005. Dog skete der nogle ændringer for
4-5 år siden, da Janne Seemann igen blev underviser i faget.
Beslutning: Der bør ske en fornyelse af faget, således at faget får bedre relation til nutiden Lars retter henvendelse om gennemgang af fagområdet – her medtages der også ”ledelse”.
Ændring af faget Organisation senest i 2014
Dette er allerede sket i forhold til faget Retlig Regulering.

Ad 7

Forslag til procedure vedrørende aftagerpanel, dialog med dimittender og drøftelse af
frafald
Det fremsendte godkendt af studienævnet.

Ad 8

Progression på uddannelsen
Drøftes på lærermødet ultimo november 2012.

Ad 9

Udvidelse af studienævnet?
Drøftes på næste møde

Ad 10

Drøftelse af problematikken omkring deltidsstudium
Lars fortalte om akkreditering af Masteruddannelsen. Afslag har betydet, at vi fortsat tænker
deltidsstuderende. Kun ca. 10 % er deltidsstuderende. Måske vi bør tage en grundig
diskussion ved lærermøde i 2013 om deltidsstuderende og andre ændringer at
tilrettelæggelse af studiet/undervisning.
Med henblik på at styrke progressionen på studiet foreslog Lars, at vi kan overveje, at der
stilles krav om, at studerende har bestået modul 1 eksamen før øvrige eksamener.

Ad 11

Evaluering af studiestart og kandidatdag; herunder indskrivning efter 1. september
Drøftes på næste møde

Ad 12

Mødeplan 2013
Datoer aftales på næste møde

Ad 13

Eventuelt
Retningslinjer(procedurer) (Gitte): Ved opgaveskrivning. Drøftes næste gang
Modul 4 (Gitte): Drøftet
Studiesekretariatet er opnormeret til 2 fuldtidsstillinger i stedet for tidligere 1,5 sekretær.
Med den højere normering vil der blive taget initiativ til udarbejdelse af ny pjece, bl.a. med
udtalelser fra kandidater.
Hjemmesiden revideres; hvilke spørgsmål går igen efter oprettelse af den nuværende
hjemmeside?
Hjemmesiden ønskes ligeledes tilrettet, så den gøres mere brugervenlig. Desuden forsøges
der lavet et videoklip med kandidater under punktet ”hvad kan jeg blive?”
Der tages et par studerende med på råd.

Næste møde: 11. februar 2013 i Aalborg kl. 9 – 12.45

Ref. Inge Andersen

