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Referat fra studierådsmøde på ESU den 11. juni 2015
CESV bød velkommen til mødet og til de nye ESU-studerende, som deltog i
studierådsmødet for første gang. De nye medlemmer, som afløser Nathalie Dyve og
Cicilie Moryl Lohse er Rikke Dissing fra modul 4 (ESSR-repræsentant), Nanna
Thøgersen (ESSR-repræsentant), Anna Helth fra modul 4 og Katrine Marie Løkke fra
modul 4, der er valgt som suppleant i ESSR.
I mødet deltog også vores nye ledelseskonsulent Anne Walsøe ANWA).
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Det var dejligt at konstatere, at så mange nye kræfter deltager i studierådet.
CESV takkede Nathalie Dyve og Cicilie Moryl Lohse for den store og aktive indsats, de
har ydet igennem årene i studierådet, og ønskede dem held og lykke fremover.
1.0 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2.0 Opfølgning på opgaver fra sidst, herunder ønske fra AEMR om opdatering
omkring studieintensitet.
AEMR vil gerne vide, hvordan man arbejder med studieintensitet/eksperimenter, og
CESV orienterer herom.
CESV: Vi har et indsatsområde under Metropols strategi, der hedder stærkere
studerende og krav. Hvordan vi skal styrke vores studerende i samarbejde med
ministeriet. Vi får til opdrag at finde ud af, hvordan vi stiller højere krav til vores
studerende, og det er blevet os pålagt at lave nogle eksperimenter.
ANWA redegør for den overordnede eksperimentramme, herunder systematisk designet
arbejde med at udvikle uddannelsen, hvor valg af pædagogiske og didaktiske virkemidler
tager afsæt i en velbegrundet hypotese.
Det skal være med et klart defineret formål og med evaluering af uddannelsen.
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Varigheden af eksperimentet afhænger af den studerende selv, og hvor lang tid man
bruger på det.
ANWA fortæller om projekt kulinarisk kørekort, der har kørt på ESU. Tanken er at lære de
studerende at blive bedre til at lave mad. Der er indlagt en komponent, hvor man går
hjem og laver mad og blogger på Facebook herom. Vores studerende får dermed sat
deres arbejdstid op på studiet. Dette er et forsøg på at få vores studerende til at nå op på
40 timer pr. uge (transformering af studietid), og det gælder om at få bevidsthed om det,
som man laver. De studerende får et evalueringsskema, hvor de noterer, hvor lang tid de
vurderer, at de bruger på dette.
ANWA nævner også en for nyligt gennemført workshop på et p-møde, hvor underviserne
brainstormede, og hvor bl.a. YouTube kom op som idé til et eksperiment.
AEMR har været til møde omkring studiestartside på Intrapol. Spørger hvordan man har
tænkt sig at inddrage Intrapol i stedet for Facebook i forbindelse med introtur for nye
studerende.
Nanna Thøgersen (ESU) nævner, at der er nogle ting, der skal følges op på for at få
kulinarisk kørekort til at fungere bedre.
AEMR ønsker at vide, hvordan vores studerende kan komme med bidrag til
eksperimenter, og CESV opfordrer til at de studerende går til CESV eller til underviserne,
så alle kanaler bruges. Et møde med ESSR, hvor man kunne lave en workshop ville også
være en mulighed set i forhold til den brainstorm, som underviserne har haft på p-mødet.
3.0 Gensidig kommunikation, information og orientering (intern kommunikation,
herunder Intrapol og Webuntis, nyt fra studiekontoret, nyt om organisationen,
nyt fra uddannelsen, nyt fra ESSR)
ALST informerer om, at alle skemaer skal ligge klar to uger før studiestart på alle
Metropols uddannelser i Webuntis.
Med udgangen af uge 26 er vi færdige med at lægge skema, som sendes til
underviserne, således at det hele ligger klart til undervisningsstart. En af de studerende
mødedeltagere spørger om årsagen dette, og ALST tilføjer, at det kan være et ønske om
at udnytte lokalerne bedre i forhold til udlejning og at få tingene på plads, set i forhold til
vores studerende. Det skal være et dynamisk hus.
I relation til Webuntis drøftes det nye, tværprofessionelle modul 5, og de udfordringer
dette fører med sig.
MIVN, Studieservice informerer om, at der i øjeblikket er mange eksaminer, og der kører
Bachelor samt at der kører eksaminer frem til dimissionen den 25.6.2015.
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SES holder præsentation den 23.6, hvor Nathalie m.fl. skal lave oplæg på dagen. Der er
mulighed for at vores studerende også kan komme og gå i forhold til, hvad man har lyst til
at følge under arrangementet. Ideen er også at få folk herind udefra, da arrangementet
henvender sig til deltagere både inde- og udefra.
CESV informerer om, at vi har travlt med institutionsakkreditering af institutionen. Vi skal
akkrediteres i 2016, og Metropol vil blive akkrediteret til at kunne udbyde uddannelser på
de uddannelser vi har, og på dem, som vi påtænker at udbyde.
Der er slået en dekanstilling op i det andet institut, og på ESU er der slået en fast stilling
op omkring ledelse og organisation, 1 et-årig vikariat omkring ernæring og sundhed og et
antal timelærerstillinger. Der er mulighed for, at vi får studerende med i ansættelsespanelet.
Nyt fra uddannelsen: Vi har travlt med at få kørt vores F&U aktiviteter op.
ESSR har afholdt innovationsweekend, hvor blandt andet følgende emner og ideer blev
taget op: Vi skal have en bedre retorik omkring uddannelsen, en titel på vores uddannelse, ensomhed på studiet og ”Suhrs ånd”.
MIVN opfordrer til, at der afholdes en del karrieredage i forhold til diskussionen om
uddannelsen, og hvad man kan bruge uddannelsen til.
AEMR gør opmærksom, at Studievejledningen lægger workshops m.m. ud til vores
studerende på Intrapol.
Rengøringen i Pustervig pointeres. Der bør være faste rammer for, hvem der gør hvad.
Der er kommentarer fra studierådet. MABL melder dette ind i Byg Support via Intrapol til
vores Drift.
Cicilie (ESU) informerer om, at ESSR har afholdt et arrangement med Peter Lund
Madsen (Hjernemadsen) med 400 fremmødte. Arrangementet blev en stor succes.
Studietur til Berlin: Det var en spændende tur med et godt program både fagligt og
socialt, og der deltog ialt 22 ESU-studerende fordelt over forskellige årgange. Stor ros til
arrangørerne.
4.0 Studieordningsreform
CESV orienterede om, at vi skal have en studieordningsreform af sundhedsuddannelserne. Et stort arbejde omkring studieordningerne af uddannelserne er i gang, og der er
nedsat monofaglige arbejdsgrupper, der skal kigge på de enkelte uddannelser. Nationalt
en uddannelse på de første 2 år. I det sidste 1½ år kunne det nye tværfaglige modul
ligge. Arbejdet skal være færdigt, så de nye studieordninger træder i kraft i 2016. Det
vides endnu ikke, om der kan blive tale om en overgangsordning, og vores studieretninger bliver en stor udfordring i denne sammenhæng. CESV opsummerer forløb og
tidsramme for dette arbejde.
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Der skal udpeges studerende til at deltage i en arbejdsgruppe herom, og CESV opfordrer
til at studerende fra ESU-uddannelsen deltager.
5.0 Beredskabsplan og evaluering
Studerende på Katastrofe og Risikomanagementuddannelsen har gennemført en øvelse
og udarbejdet en evaluering af den øvelse, som de har gennemført på Ernæring og
Sundhed, og den drøftes kort under dette punkt på studierådsmødet.
CESV opfordrer til at man gør sig bekendt med Beredskabsplanen for Pustervig og hun
nævner de tyverier vi har haft i PUS. Hun opfordrer til, at man ikke griber personligt ind,
hvis der sker flere tyverier fremover.
6.0 Eventuelt, herunder mødedato for næste studierådsmøde.
Næste studierådsmøde finder sted mandag den 7. september 2015.

Marianne Blaszkevizc
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