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1.0 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
ESU-handleplaner 2015 blev drøftet som punkt nr. 2.0 på dagsordenen.
Bordrunde med præsentation og velkomst til nye mødedeltagere:
ledelseskonsulent Jesper Thunberg Svendsen og ESU-studerende Julie
Lemb fra modul 5.
2.0 Tema til mødet – ESU handleplaner 2015 (Cecilie og Jesper)
JESV informerer om, at der i øjeblikket bliver udpeget strategiske
handleplaner for 2015 på alle PH Metropols uddannelser, og opfordrer de
studerendes repræsentanter til at komme med input til strategien.
I forhold til indsatsområdet studieintensitet påpeger CESV bl.a. mindsettet med at de studerende gerne må arbejde mere aktivt hermed
set i forhold til forståelsen af studiet. Det er vigtigt, at de studerende og
underviserne arbejder med bevidstgørelsen tidligt i uddannelsens forløb.
I relation hertil fortæller Nathalie om sin praktikperiode i NL med
eksempler på den forskelligartede undervisning, og siger, at der blev
stillet større, udfordrende og omfattende opgaver til de studerende.
Cicilie nævner eksempler på Peers undervisning og siger, at de
studerende efterlyser en mere forpligtende undervisning.
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I forhold til input til indsatsområdet internationalisering er der ønske om
studierejser på uddannelsen.
CESV siger, at ESU gerne vil have flere af vores studerende til at deltage
på modul 8 SffE, og det drøftes, hvilke udfordringer der er forbundet med
at tage dele af uddannelsen på engelsk.
Indsatsområde: Digitalisering i undervisningen
Det bruges bl.a. i gruppearbejde blandt de studerende, og de
studerendes repræsentanter synes det er positivt at bruge det i
undervisningen.
PVPE nævner begrænsningerne i kapacitet på at lægge film m.m. op til
de studerende.
Indsatsområde: Undervisernes professionsidentitet
Gæster i undervisningen og professionsforståelse er vigtigt.
Indsatsområde: Forsknings- og udviklingsmiljø
Der skal være læring heri. Det er især de studerende på M12, som bliver
medinddraget her på uddannelsen.
Nathalie fortæller, at hun og en medstuderende, som hun har arbejdet
sammen med i Holland skal repræsentere deres produkt (en artikel) på
en ernæringskonference i Budapest.
3.0 Opfølgning på opgaver fra sidst
Intet til dette punkt.
4.0 Gensidig kommunikation, information og orientering (intern
kommunikation, herunder Intrapol og Webuntis, nyt fra
studiekontor, nyt om organisationen, nyt fra uddannelsen, nyt fra
ESSR).
AEMR informerer om ”Åbent hus, oplev Metropol”, der kommer til at
foregå i uge 9, den 25.2.15 kl. 14-17 på alle lokationer. Studerende skal
også medinddrages, og det skal være mere eventagtigt. Konceptet er
godkendt i direktionen.
Henvendelse fra studerende om nye regler for om man kan læse
kandidat på Science med baggrund som PBES.
AEMR m.fl. fra Studieservice tager kontakt til relevante personer herom,
og der bliver hængt opslag op herom ved studievejledernes kontor.
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CESV informerer om, at vi har taget imod institutchef, Mette Simonsen i
Pustervig i mandags. Mette har kontor her i Pustervig, og vil være her en
del.
Vi har flere nye medarbejdere (Jesper, Nina Haslund, Mia Hein m.fl.),
som sidder i E14-området på de dage, hvor de arbejder i Pustervig.
ESSR informerer om en række arrangementer: Udvalgsaften på mandag
den 8.9, Guardian Night og fest for alle frivillige hjælpere samt om modul
5, der er i gang med Food Fair. Vi kommer mere ind på Food Fair ved
næste studierådsmøde.
CCMA nævner, at der har været afholdt reeksamen for 2. omgang i træk i
august, og at der har været en del afbud pga. sygdom m.m. CCMA har
en formodning om, at frafaldet skyldes placeringen af reeksaminerne i
august.
Den nye eksamensbekendtgørelse drøftes i forhold til reglerne om, at når
man er tilmeldt et modul, er man også automatisk tilmeldt eksamen, og
det tæller automatisk, som et eksamensforsøg. Der er enighed om, at der
bør henvises klart hertil og annonceres i forhold til de studerende.
Hensigtsmæssigheden af, hvor reeksaminerne bør ligge drøftes.
Studieservice samler op på dette og tager punktet op til næste
studierådsmøde.
CCMA informerer om en ledig stilling i Studieservice til besættelse den 1.
november. Der er kommet i alt 235 ansøgere til stillingen.
ALST redegør for sammenhængen mellem skemalægningen i Webuntis,
Untis og Intrapol, og hvorfor skemalægningen er som den er. Det er i
Intrapol, at vores studerende skal se skemaerne.
Studerende kan booke lokaler på alle Metropols lokationer fra den
1.9.2014.

5.0 Akkreditering på ESU (orientering)
Ansøgningen er afsendt til akkrediteringsinstituttet i juni måned.
ALST fortæller om hvad ansøgningen indeholder, hvad vi har skullet
dokumentere i ansøgningen: praksistilknytningen, optagelseskriterier
m.m., og om den videre proces.
Et ekspertpanel skal vurdere ansøgningen og aflægger besøg på
uddannelsen den 12. november, og vi skal udvælge 10 studerende (ikke
fra modul 1) med fødselsdag omkring 1. august og 8 undervisere til
interview. Resultatet af om vi er godkendt, får vi den 26. juni 2015.
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6.0 Copydan (Cicilie Lohse)
Betalingsproblematikken for Copydan om studerende, der skal betale for
forudgående semestre for at kunne komme videre på uddannelsen og at
de studerende skal betale for 1 år tilbage drøftes. Det er kr. 1.200,00,
som de studerende skal betale.
Der er tale om en afdragsordning, ikke om noget krav, og det er vigtigt at
understrege, at der et tilbud til vores studerende at kunne benytte
Copydan.
Vi har ifølge CESV prismæssigt ligget højt i Copydan her i Pustervig, men
det er blevet mindre.
Det præciseres, at alle artikler fra Fronter bliver flyttet over til Intrapol, så
de studerende har adgang til artiklerne i Intrapol.
Det aftales på mødet, at de studerendes repræsentanter i mødet melder
tilbage til ESSR, og at Studieservice skal formidle tingene mundtligt, når
de har været omkring deres chef i Studieservice.
7.0 Datoer for kommende studierådsmøder
De kommende møder i ESU studierådet afholdes torsdag den 9.10.2014
og torsdag den 8.1.2015.

8.0 Eventuelt
Intet under dette punkt.

Marianne Blaszkevizc
Administrativ medarbejder
Direkte: 72487077
mabl@phmetropol.dk
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