Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
Studienævnsmøde d. 12. september 2018 kl. 09.00 – 11.00
Kroghstræde 7, Rum 72; FKJ10b lok. 2.21

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (Bilag 1)
3. Generel information
a. Bedømmelsesnoter
b. Nyhedsbrev
c. Orientering om ændringer på M1
d. Information om dimission, studiestart og aftagerpanel
e. PBL i studieordning pr. 2020
4. Praktikevaluering E17 + F18 (Bilag 2+3)
5. Formøder til eksamen – Skal de være kortere?
6. Evt.
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Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Opfølgning

Godkendelse af referat
Godkendt

Opfølgning

Generel information
a. Bedømmelsesnoter
Noter skal fremover kunne udleveres til den studerende i forbindelse med en
eksamensklage. Det er derfor en god idé at tænke over hvad der bliver skrevet.

Opfølgning

b. Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet er et nyt tiltag for uddannelsen. Punkter til kommende
studienævnsmøde kan evt. sættes ind.
c. Orientering om ændringer på M1
Ændringerne er inden for den nuværende studieordning. Der bliver mere fokus på
casebaseret arbejde og samarbejde mellem fagene.
d. Information om studiestart, dimission og aftagerpanel
Dimissionen var velbesøgt. Der mangler dog opbakning fra vejledere og undervisere
som det gerne ses der møder op. Der skal evt. sendes en outlook invitation til
underviserne.
Der er optaget 62 studerende i Aalborg og 96 i København. Derudover er der nogle få
studerende der starter på modulet igen, grundet barsel eller sygdom.
Der blev til mødet med aftagerpanel afprøvet en ny mødeform og det blev samtidig
afholdt via videokonference i Aalborg og København. Dette gav et større fremmøde
end tidligere. Både aftagerne og KSA fik fagligt input med tilbage.
e. PBL i studieordning pr. 2020
Der skal i studieordningen pr. 2020 sættes fokus på PBL. Der kommer flere konkrete
informationer om dette senere.

Praktikevaluerinf E17 + F18
Der var meget få besvarelse og svarene mister tydeligheden ved anonymitet i
besvarelserne. Der skal evt. tilføjes spørgsmål om, hvilke brugbare kompetencer de
studerende har.
Praktikkoordinatorerne inviteres til næste studienævnsmøde, hvor dette punkt
diskuteres nærmere.
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Opfølgning

Mona
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Formøder til eksamen – skal de være kortere?
Til specialeeksaminerne i juni, satte en censor fokus på at 30 min. formøde også
indgik som en del af voteringen til eksamen. Dette står ikke i semesterbeskrivelserne.

Opfølgning

Møderne kortes ned til 15 min. og skal fremgå som en del af den studerendes
votering af eksamen i semesterbeskrivelsen.

Mona

Evt.
Der blev sat spørgsmål til, hvordan udvælgelsen af valgfag foregår.
Underviserne har mulighed for at sende en beskrivelse af det valgfag de gerne vil
udbyde i efteråret 2019.
Herefter tages alle forslag med i Studienævnet, hvor det her besluttes hvilke og hvor
mange valgfag der skal udbydes.

Opfølgning
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