Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
Studienævnsmøde d. 6. april 2018 kl. 09.00 – 11.00
Deltagere: Morten Frederiksen, Maja Lundemark Andersen, Merete Monrad, Monika Funder, Mona
Knudsen
Afbud: Mia Arp Fallov, Christina Lund Friis, Malene Eriksen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (bilag 1)
3. Semesterevalueringer (bilag 2)
4. Godkendelse af evaluering til praktiksteder (bilag 3)
5. Udmeldelsesbegrundelser (bilag 4)
6. Procedure for nyt medlem til studienævnet
7. Møde med aftagerpanelet – ideer til temaer
8. Evt. ændringer til optagelseskriterier (bilag 5)
9. Evt.
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1. Godkendelse af dagsorden
ok

Opfølgning

2. Godkendelse af referat (bilag 1)
ok

Opfølgning

3. Semesterevalueringer (bilag 2)
7. semester:
Der var positiv tilbagemeldinger på undervisningen, dog med kritikpunkter til faget
Social Politik. Der er tilbagevendende udfordringer med de studerendes forskellige
uddannelsesbaggrunde, hvilket kan have indflydelse på de gruppesplit der er på 7.
semester.
Der blev foreslået at én person fremover håndterer gruppesplit og at der bliver
indhentet inspiration andre steder fra, med nogle der har erfaringer med gruppesplit.

Opfølgning

Der var blandt de studerende en stor efterspørgsel på flere sociale arrangementer i
forbindelse med studiestarten. Der er allerede planlagt at ansætte tutorer til
studiestart 2018, der skal arrangere sociale arrangementer de følgende uger efter
studiestarten. Derudover blev det foreslået, at sætte 2-3 datoer ind i kalenderen, til
sociale arrangementer for de studerende i løbet af året.
9. semester:
Der er kommet meget få besvarelser på dette spørgeskema, hvilket gør det svært at
vurdere om kritikpunkterne er gennemgående.
Der vil til 8. semesters evaluering sættes tid af i undervisningen til at besvare
spørgeskemaet. Dette skulle forhåbentlig give en større besvarelsesprocent.

Mange af de kritikpunkter der er kommet i evalueringerne til både 7. semester og 9.
semester er allerede taget i betragtning og bliver lavet om til den nye studieordning
der træder i kraft i 2019.

4. Godkendelse af evaluering til praktiksteder (bilag 3)
Kommentarer lavet til spørgeskemaet ændres.
Derudover skal der tilføjes et spørgsmål om samarbejdet mellem praktikstedet og
studiet samt en mulighed for at give forslag til forbedringer.
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Opfølgning
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5. Udmeldelsesbegrundelser (bilag 4)
De fleste begrundelser er pga. sygdom, arbejde eller private forhold.
Vi kan evt. gøre mere ud af gruppedannelse og studiestart for at fastholde de
studerende, samt give mere fleksibilitet til at skrive alene på 7. og 8. semester.

Opfølgning

6. Procedure for nyt medlem til studienævnet
Da Morten stopper i studienævnet pr. august og Merete går på barsel, skal der 2 nye
medlemmer ind.
Der bliver givet til underviserne for at melde sig og herefter evt. lavet en afstemning
på, hvem der skal ind.

Opfølgning
Morten

7. Møde med aftagerpanelet – idéer til temaer
Temaet bliver ”aftagers forventninger til kandidater fra Socialt Arbejde”.
Flora fra aftagerpanelet bliver spurgt om hun vil holde et oplæg. Derudover skal der
findes en fra instituttet til at holde oplæg om et af deres projekter, så aftagerpanelet
får en fornemmelser af, hvad vi forsker i på uddannelsen.
Mødet bliver afholdt over videokonference, for at give aftagerpanelet større
mulighed for at deltage.

Opfølgning
Mona

8. Evt. ændringer til optagelseskriterier
Der laves ingen ændringer.

Opfølgning

9. Evt.
Hvad kan vi gøre for at booste fremmødet af de studerende til studienævnsmøderne.
Der blevet foreslået, at oprettet er studieråd, for at få flere studerende med og styrke
kommunikationen mellem de studerende og studienævnet.

Opfølgning
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