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Studierådsmøde den 3. december 2010
1.0 Prioritering af agenda
Det blev aftalt at prioritere punkt 4 til sidst "Opfølgning af sager fra forrige
møder".
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2.0 Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt, med Henrik Christensens holdninger, beskrevet
i afsnittet "overblik over Metropols økonomi".
Referat i fremtiden vil blive sendt ud til studierådets kommentarer og såfremt der ikke er modtaget kommentarer efter 10 skoledage - godkendes
referatet. Modtages væsentlige ændringer, vil referatet først kunne godkendes på næstkommende studierådsmøde.
3.0 Tilfredshedsundersøgelse
Der blev i februar 2010 gennemført en elektronisk tilfredshedsundersøgelse på uddannelserne i Campus Rådmandsmarken.
Studierådet gennemgik kort de kritikpunkter, der blev rejst fra studerende
på laborant, procesteknolog og PB i laboratorieteknologi.
Testsystemet fra Ennova, som benyttes på erhvervsakademier og professionshøjskoler, har en farvekode, hvor et forhold der vurderes til lav
score og som de studerende mener, har høj betydning, bliver mærket
med rød, som prioritering hvor der skal gøres en indsats.
I vores besvarelser var der følgende røde områder:
Mangelfuld support til laboratorie PC’er
Manglende vejledning om uddannelsen
Manglende kendskab til uddannelsens struktur
Sammenhæng med andre fag indenfor uddannelsen er mangelfuldt formidlet
Der lyttes ikke til de studerende ved evaluering af undervisningen
Fællesskab og socialt ansvar skal styrkes blandt de studerende
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På den baggrund er der lavet en handlingsplan, som studierektor er ansvarlig for. Vedhæftet som bilag til referatet.
Det er hensigten at den kommende tilfredshedsundersøgelse i 2011 skal
dække alle Metropols uddannelser.

4.0 Opfølgning af sager fra forrige møder
Kirsten Nielsen efterlyste forretningsorden. Den vil blive sendt ud, med
referatet fra sidste studierådsmøde.
Aftalt at:
En uge før hver studierådsmøde udsendes en mail om, at nu ligger
dagsordenen på fronter.

5.0 Besparelser og personalereduktion – hvordan kan det gennemføres på de respektive uddannelser, så det gør mindst mulig
skade?
Sigrid orienterede om, at der skal spares 23 mill. på næste års budget og
derfor har der været afskedigelser. Nadja's skema blev gennemgået og
det er i alt 58 stillinger som fratræder. Studierådet ville gerne have været
ind over, da studierådet mener, at det har stor indflydelse på undervisningen.
Sigrid oplyste, at for hun har måttet afskedige en medarbejder, fra Global
Nutrition and Health. En medarbejder som er på orlov uden løn og som
nu ikke kommer tilbage. Der er 3 frivillige fratrædelser – hvor stillingerne
vil blive genbesat. De frivillige fratrædelser er:
■ Underviser ved procesteknologuddannelsen, Mogens Ramstedt, som
fratræder pr. 31. december 2010
■ Tekniker, Lone Eggers-Krag, som fratræder pr. 31. januar 2011
■ Uddannelsesleder Kirsten Nielsen, som fratræder pr. 31. januar 2011

Ligeledes er der skåret ned på driftsbudgettet. Det betyder, at der ikke
længere er frugtordning på Kultorvet og der er ikke længere tilskud til
studenterfester.
Det vil også være nødvendigt, at spare på indkøb til øvelser og have fokus på hvad underviserne bruger deres tid på. Der er skåret 5-15% af
undervisningen.
Der blev fremsat et forslag om at ansætte erfarne studerende til hjælp til
f.eks. laboratorieberegninger, it/fronter, intro ved start mv.
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Der er en proces i gang, hvor ledelsen sigter mod at få en fælles arbejdstidsaftale for alle undervisere.
Sigrid takkede for de studerendes demonstration den 22. november
2010.

6.0 Intern Kommunikation
For at være sikker på, at alle har modtaget besked vedr. studieråd, opfordrer vi til, at de studerende bekræfter modtagelsen af frontermail.

7.0 Gensidig orientering
Elektronisk opgaveaflevering er afprøvet. Det er gået nogenlunde fornuftigt, men kan gøres lidt smartere.
Den 2. december 2010 blev der afholdt karrieredag i Campus Rådmandsmarken. Det gik rigtig godt.
Der er en tilfredshedsundersøgelse på vej om service i Studieadministration.
Nadja og Jonas fortalte, at der opstartes aktiviteter på Campus, for studerende, bl.a. en "bio" aften.

8.0 Eventuelt
Møder i 2011:
■ 2. marts 2011 – kl. 10-12 (Pustervig)
■ 31. maj 2011 – kl. 10-12 (Campus Rådmandsmarken)
■ 22. september 2011 – kl. 10-12 (Pustervig)
■ 29. november 2011 – kl. 10-12 (Campus Rådmandsmarken).
Der bliver sendt mødeindkaldelser ud via outlook.
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