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Referat fra studierådsmøde på ESU den 7. september 2015
1. Godkendelse af dagsorden
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Godkendt. Dagsorden 4.0 (Uddannelsesreform for sundhedsuddannelserne) blev
drøftet før dagsordenspunkt 3.0 (Gensidig kommunikation, information og orientering).
Fem studerende fra ESU, modul 5 deltager i studierådsmødet.
CESV nævner, at det er flot, at så mange studerende deltager i mødet, og
understreger vigtigheden af at vi husker at få suppleret op, når nogle medlemmer
forlader studierådet. Man er som studerende på ESU altid velkommen til at deltage i
studierådet.
2. Godkendelse af referat
Godkendt med enkelte rettelser.
3. Uddannelsesreform for sundhedsuddannelserne
CESV orienterer studierådsmedlemmerne om hvad der skal ske og nævner, at de
overordnede ting er faldet på plads. Man skal på grunduddannelsen lave nationale
aftaler om, hvad der skal ligge på denne del af uddannelsen.
Der skal laves fagbeskrivelse, så de studerende får de samme faglige elementer.
Herefter vil der være et institutionsspecifikt år. Bacheloropgaven bliver på 20 ECTS.
Det vil ikke nødvendigvis være et projekt, men der vil være mulighed for f.eks. at lave
det til en konference, som man kan gå til eksamen i.
Michelle Christiansen (ESU) er kommet med i den monoprofessionelle gruppe.
Den nye studieordning træder i kraft til september 2016, således at de nye studerende,
der begynder på uddannelsen til september 2016, starter på den nye studieordning.
Rikke Dissing (ESU) spørger, hvor ernæringsteknologuddannelsen ligger i forhold til
uddannelsen, og CESV informerer om, at denne uddannelse lukkes ned på Metropol,
men at den findes på andre uddannelsessteder.
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4. Gensidig kommunikation, information og orientering
ALST kunne godt tænke sig at ESSR m.fl. er lidt før ude med udmeldinger om
arrangementer, som ESSR arrangerer, og Rikke Dissing gør i den forbindelse
opmærksom på ESSRs Facebook-side, og de billeder, der er hængt op på
opslagstavlen i D-området i Pustervig af de enkelte ESSR-repræsentanter.
Det besluttes, at Rikke finder ud af, hvem der står for de forskellige arrangementer,
og melder dette tilbage til ALST.
CCMA fra Studieservice informerer om, at studiestart er gået fint, det kører godt og
at STÅ-indberetningen er færdig.
AEMR, Studievejledningen orienterer om, at optaget er gået godt. Studievejledningen
har igen oprettet studieværksteder, som man kan finde og læse om under
’Studievejledning’ på Intrapol.
Onsdag, den 16. september 2015 skal studievejlederne til Malmø og høre, hvordan
man arbejder med karrierevejledning der.
Rikke Meldgaard Thomsen, Studievejledningen går på barsel fra onsdag, den 9.
september 2015, og Charlotte Dahl overtager funktionen som studievejleder under
Rikkes barsel.
I forhold til PH Metropols danskkurser, så er der stor interesse blandt vores studerende
for at deltage i disse kurser. Kurset henvender sig til danske studerende, og der er
også oprettet et hold for udenlandske studerende. Der bliver udsendt nyhedsbreve til
underviserene herom. AEMR forslår, at underviserne henviser til og informerer de
studerende herom. Anna Helth foreslår, at vi bruger kalendersystemet i Intrapol mere
aktivt, f.eks. i forhold til disse kurser, og AEMR undersøger denne mulighed.
CESV orienterer om, at der er tiltrådt en ny dekan, Katrine Hornum-Stenz, på Institut
for Fysioterapi og Ergoterapi, og på ESU har vi fået 3 nye undervisere Thanh Luu Ly
Tran, som er tiltrådt den 17. august på modul 1. Ly er selv udannet her på
uddannelsen, Kirstine Hartvig Mahler, som er cand.scient.soc. og også er uddannet
her samt Lotte Ernst Andersen, som er kandidat i human ernæring og skal undervise
studerende på den sidste del af ernæringsteknologuddannelsen.
Der bliver afholdt afskedsreception for Elin Kirkegaard på uddannelsen den 2. oktober
2015 i anledning af Elins 36 års jubilæum, og der er nedsat en styregruppe i ESSR,
med bl.a. ESU-studerende Katrine Marie Løkke som tovholder og med flere ESSRmedlemmer i.f.m. afskedsreceptionen.
ESSR: Guardian night er ved at blive arrangeret, og der vil være en udvalgsaften
omkring ESSRs forskellige arrangementer, hvor de nye medlemmer har mulighed for
at lære om de forskellige udvalg. Herudover planlægger ESSR følgende events:
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Filmaften i september, musik café i samarbejde med ’Bunden’, julebag for studerende,
karrieredag og indisk madaften.
I relation hertil drøftes endvidere brug af Intrapol og også udlægning af referater fra
studierådsmøderne på Intrapol.
CESV siger, at vi er med til at støtte studieaktiviteter, som er obligatoriske.
5. Institutionsakkrediteringsarbejde
CESV informerer om, at vi skal akkrediteres i 2016, og vi arbejder meget på dette for at
kvalificere os så meget, som vi kan.
I institutionsakkrediteringen er der ting, som vi selv kan være med til at tilrettelægge,
og det er muligt, at vi fremlægger rapporterne til deltagernes information.
6. Nye frafalds- og rekrutteringsmønstre
CESV vil gerne høre fra de studerende på mødet om de har nogle bud i relation til
rekruttering på uddannelsen.
Vi oplever et fald i ansøgerantallet, og CESV spørger om de studerende har oplevet
eller har nogle ideer til forklaring på fald i ansøgerantallet, hvor der kommer forskellige
forklaringer fra de studerende under mødet.
CCMA, Studieservice siger, at en forklaring på frafald kan være, at der har været en
del frafald hen over sommeren, hvor studerende har søgt en anden uddannelse efter
modul 1 og modul 2.
7. Eventuelt, herunder mødedato for næste studierådsmøde
Det besluttes på mødet, at MABL udsender og indkalder til følgende mødedatoer i
studierådet for 2016:
Torsdag den 14.1.2016, torsdag den 31.3.2016, torsdag den 9.6.2016 og torsdag den
13.10.2016.
Dagsordenspunkt, som kan tages op på næste studierådsmøde: Udflytning til Campus
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