Dato & tid
Referent
Afbud
Deltagere

20. marts 2014
Marianne Blaszkevizc
Stine Erbst Ludwig (SELU), Liane Pedersen (ESU)
Cecilie Sveistrup (CESV) (fmd.), Anna Lise Strøjer (ALST),
Peer Vestergaard Pedersen(PVPE),), Anne Marie Marcussen
(AEMR) (Studievejledningen), Carole Andersen
(CCMA)(Studieservice), Cicilie Moryl Lohse (ESU), Sofie
Cecilie Breidfjord (ESU), Charlotte Siiger (CHSI) (suppleant),
Marianne Blaszkevizc (MABL)( referent).

Referat af studierådsmøde torsdag den 20. marts 2014

1.0 Godkendelse af dagsorden
CESV gennemgår dagsordenen og byder velkommen til Sofie, som er ny
formand for ESSR. Sofie deltager i stedet for Liane, der er forhindret i at
deltage i dette møde.

Ernærings- og
Sundhedsuddannelsen
Institut for Rehabilitering og Ernæring
Det Sundhedsfaglige og Teknologiske
Fakultet
Pustervig 8
1126 København K
Tlf. nr. 72 48 75 00
phm_ire@phmetropol.dk
www.phmetropol.dk
CVR. 3089 1732

Sofie præsenterer sig kort. Er på modul 7, SFF.
Kort præsentation af alle deltagerne i studierådet.
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Invitation fra CESV til at flere studerende deltager i studierådsmøderne,
gerne ESSR formand.
2.0 Godkendelse af referat fra sidste studierådsmøde
CESV siger at referatet fremover bliver forenklet.
Der er studievejledning mandag, tirsdag og torsdage siger AEMR. Dette
rettes i referatet fra sidste møde.

3. Valg af ordstyrer
CESV
4. Valg af referent
MABL
5. Opfølgning på opgaver fra sidst
CESV orienterer om, at dimissionsarrangementet bliver justeret en smule
til sommer af hensyn til brandmyndighederne.
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Drøftelse af hvilke studerende fra hvilke moduler, der kunne deltage som
eventarrangører til receptionen ved dimissionen.
CESV spørger, om der er nye kommentarer til funktionen af "det røde
område". Der er enighed om, at det fungerer fint med bordtennisbordet.
Drøftelse af E19-køkkenet og opfordring til, at vores faste studentermedhjælper i Toppen og MetropolGuiderne (MG’erne) sørger for at holde øje
med fordeling af bestik og krus m.m. i de respektive køkkener.

6. Gensidig kommunikation, information og orientering (intern
kommunikation, herunder Intrapol og Webuntis, nyt fra
studiekontor, nyt om organisationen, nyt fra uddannelsen, nyt fra
ESSR).
ESSR: Cicilie fortæller om generalforsamlingen i ESSR. Sofie er valgt
som formand, Liane som næstformand, Cicilie som kasserer.
Der er kommet 20 nye deltagere i ESSR fortæller Sofie, bl.a. en del fra
det nye modul 1.
CESV deltager gerne i ESSRs månedlige møde (hver den 1. onsdag i
måneden kl. 12) og ESSR opsøger CESV, når de har behov for at drøfte
forskellige emner.
Sofie fortæller om Chris McDonald-arrangementet, som var en kæmpe
succes.
ESSR planlægger at fortsætte med at arrangere sådanne events med
aktuelle personer.
ESSR afholder snarest en visionsweekend og derefter en ekstraordinær
generalforsamling, hvor de nye ideer prioriteres og budgetlægges. ESSR
har en del penge i 2014, som de skal have "ud at gå".
ALST
■ Ved at lægge sidste hånd på skemaet for de lige moduler
■ Er desuden i gang med at lave akkrediteringsansøgning. Ansøgningen
skal være klar til 1. juli 2014, akkrediteringsproces er en kvalitetssikring
af uddannelsestilbuddet. I fremtiden vil man gå over til institutionsakkreditering, hvilket betyder, at hele Metropol akkrediteres i samme
proces.
■ Nøglehullet fylder 5 år i år – vi er involveret i "Nøglehullet på
spisesteder", og vi er inviteret til at deltage i kampagne i forbindelse
med fejring af fødselsdagen gennem deltagelse i et event, som løber
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af stablen i ultimo april /primo maj. ESSR er interesseret i at deltage og
vil tage det op på kommende møde.
CCMA
■ Der er fortsat travlt i Studieservice, men ellers går det efter planen. Der
er stadig en langtidssygemelding, men Studieservice har fået en vikar,
p.t. indtil udgangen af juni måned; det vil sig næste eksamensperiode
med.
■ Det er gået godt med implementeringen af Intrapol. Der er nogle
udfordringer, men det bliver bedre og bedre. Studierepræsentanterne
må gerne videregive til de studerende, at Studieservice ikke er ekspert
i Intrapol. ESSR opfordrer til at MetropolGuiderne (MG’erne) også
bliver lært op i detaljer omkring Intrapol.
MABL
■ Foreslår at vi inviterer MetropolGuiderne med til næste ESUstudierådsmøde. Dette besluttes.
PVPE
■ Der afholdes Forskningsdøgn fredag i uge 17 om formiddagen.
Udvalgte moduler er inviteret til at deltage (af pladshensyn)
Der vil blive to arrangementer, et omkring Fedmens gåder, og et
om blåmuslinger i Limfjorden med titlen Kan man smage at muslingen
er fra Limfjorden eller at guleroden er fra Lammefjorden?
■ Vi afventer uvarslet besøg af Arbejdstilsynet.
.
AEMR
Orienterer om Studievejledningens arrangementer og tilbud, som de har
afholdt:
 eksamens-mestringskursus
 karrierearrangement
 ”Professionsbachelor hvad så”
 åbent hus arrangement,
 som noget nyt etableres studieværksteder hver 1 tirsdag i
måneden kl. 14.30 – 16.00 på tre adresser i Metropol: KRO,
PUS og T86
 der er tre emner som roterer på adresserne: karrierevejledning;
studiemetode; stresshåndtering
■ Studievejledningen har ansat en studenterstudievejleder.
■ Arrangementet ”Studerende for en dag” har haft stor søgning i år. Der
har været ca. 30 besøgende
CHSI
■ Informerer om, at der er fokus på IKT og læring, og at der tilbydes
support til underviserne i dette bl.a. gennem intern understøttelse
underviserne imellem via Lasse, som tilbyder workshops omkring
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digitaliserede undervisningsformer, samt via drift som tilbyder support i
brug af fx smart board hver 2. torsdag i måneden.
■ Desuden nævnes, at der har været brandøvelse som godt kunne være
gået bedre og det aftales, at vi på næste studierådsmøde tager
beredskabsplanen for Pustervig på som temapunkt.

CESV:
■ Orienterer om, at Ernæringsteknologerne er et nyt uddannelsestilbud i
Metropol. De undervises her i Pustervig i forårssemestre.
■ Orientering om ny stillingsstruktur for undervisere, stillingsopslag for
docenter kommer snart, og de studerende vil derfor opleve, at der
fremover vil være tre forskellige titler for undervisere: adjunkter –
lektorer og docenter. (Docenter er undervisere med formel og reel
forskningskompetence).
■ Vi har haft kvote 2 ansøgningsfrist her d. 15. marts. ESU har en mindre
fremgang i ansøgertallet i forhold til 2013, samlet antal ansøgere 588
heraf 1. prioritet 304,
■ ESU's flytning til Sigurdsgade forventes p.t. at blive i sommeren 2017.
■ Metropols ansatte arbejder i 2014 på et projekt "Arbejdsfællesskab"
med formålet at skabe det gode arbejdsliv i Metropol.
7. Tema til mødet
Punktet udgår
8. Datoer for kommende studierådsmøder i 2014
Obs den 5.6.2014 er Grundlovsdag og derfor en fridag. Mødet holdes i
stedet i 12.6.2014 og det sidste studierådsmøde i 2014 foreslås afholdt
torsdag i 7. moduluge den 9.10.2014.
9. Eventuelt
Intet.

Marianne Blaszkevizc
Administrativ medarbejder
Direkte: 7248 7077
mabl@phmetropol.dk
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