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Referat af studierådsmøde på ESU torsdag, den 9. oktober 2014
1.0 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.0 Opfølgning på opgaver fra sidst
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Food Fair kører fortsat godt, og der er travlt. Der kommer et kick- off møde.
CESV glæder sig til at høre mere om rekruttering til Food Fair.
Copydan: MVNI spørger ind til hvordan det er gået siden sidst og Nathalie melder
tilbage, at det var en god og klar melding, som Studieservice har lagt på Intrapol til de
studerende. Der er ikke oplevet noget på medierne (Facebook) m.m. i forhold til
Copydan.
Studieservice (CCMA)
Placeringen af reeksamen ligger uhensigtsmæssig. Studieservice vender tilbage til dette
punkt på næste studierådsmøde.
Bachelorerne er blevet informeret om at Intrapol er lukket ml. jul og nytår pga.
opdateringer, men de studerende kan sagtens hente relevante oplysninger m.m. Der er
aflevering den 2. januar. Første bacheloreksamen ligger den 8. januar 2015.
Der diskuteres om dette afleveringstidspunkt evt. fremover kan rykkes til et lidt senere
tidspunkt. Dette tages op på nyt studierådsmøde, når studieadministrationen og
uddannelsen har undersøgt mulighederne nærmere.
Eksamensbekendtgørelsen
De nye regler er lagt på Intrapol.
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3.0 Gensidig kommunikation, information og orientering (intern kommunikation,
herunder Intrapol og Webuntis, nyt fra studiekontor, nyt om organisationen, nyt
fra uddannelsen, nyt fra ESSR)
PVPE gør opmærksom på åbenstående vinduer og oprydning i lokaler, gange og fælles
områder m.m. i Pustervig.
ESSR: Formanden er i praktik og næstformanden er på Food Fair projektet. ESSR
afprøver nye ting for at hverve flere studerende til ESSR.
Webuntis: Der er intet nyt i forhold til dette oplyser ALST
Ifølge CESV vil der blive afholdt et ekstraordinært forløb i statistik (opgraderingsforløb) for
de studerende, der er ved at skrive BA-projekt. Kurset indeholder de ECTS-point, som de
studerende kommer til at mangle indenfor kvantitativ metode, hvis de ønsker at søge om
optag på specielt Human Ernæring på KU. Der pågår i øjeblikket dialog med KU om
indholdet på kurset.
Det er under overvejelse, om metodeundervisningen på modul 7 skal tilrettelægge på en
anderledes måde således at dette problem ikke længere fordrer ekstra curriculære
ECTS-points.
CESV overvejer at afholde et frokostmøde over emnet ”Kom og drøft din uddannelse
med os” f.eks. om den nye uddannelsesreform med formålet at præge uddannelsen,
hvilket de studerendes repræsentanter på mødet bakker op om og det
konkluderes, at vi indkalder til dette møde.
4.0 Orientering om ministeriets planer for Sundhedsuddannelsen
CESV informerer om et for nyligt afholdt møde med Susanne Bomholdt fra Uddannelses
og Forskningsministeriet over emnet: Hvad har fremtidens sundhedsuddannelser brug
for? Ud fra den kommende rapport om uddannelsesfremdrift indenfor sundhedsuddannelserne.
Uddannelsen skal indeholde generelle kompetencer som alle studerende skal uddannes
i, f.eks. kommunikation. Vi forventer, at der i fremtiden vil være en langt højere grad af
tværpolitisk samarbejde mellem uddannelserne.
Der vil i den forbindelse komme en ny uddannelsesordning, som forventes at træde i kraft
til august 2016.
5.0 Fælles evalueringskoncept på Metropol
I forbindelse med institutionsakkrediteringen er man på Metropol i gang med at lave et
fælles evalueringskoncept, hvor ALST og CAHA deltager i en arbejdsgruppe herom.
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Konceptet går ud på at evaluere ud fra et fælleskoncept på tværs af Metropol på udvalgte
moduler (ikke nødvendigvis de samme moduler på de forskellige uddannelser). Uddannelsen skal også evalueres ved afslutning.
Der vil komme et fælles koncept for evalueringer udarbejdet i samarbejde mellem Kvalitetsenheden i Metropol og repræsentanter fra uddannelserne. Konceptet skal i høring på
de enkelte uddannelser, forinden drøftelse og vedtagelse på et direktionsmøde.
Ud over denne fælles evaluering kan uddannelsen fortsætte med intern evaluering på de
moduler, som ikke er underlagt den fælles evaluering.

6.0 Eventuelt
Intet under dette punkt.
Næste studierådsmøde afholdes den 8. januar 2015.
Marianne Blaszkevizc
Administrativ medarbejder
Direkte: 72487077
mabl@phmetropol.dk
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