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Referat af studierådsmøde på ESU torsdag den 9. april 2014
1.0 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med et ekstra punkt omkring det nye, fælles
evalueringskoncept i Metropol v/Camusa Hatt (CAHA).
CESV byder velkommen til Michelle fra ESSR, der deltager i dette møde i stedet for
Rikke Dissing (ESU), som er ny deltager fra ESSR. Derefter orienteres om udskiftninger
på undervisersiden. Camusa deltager i første delen af mødet for at orientere om
evaluering. Nathalie og Cicilie fra ESU udtræder af rådet, men deltager indtil videre i
kommende studierådsmøder.
Michelle (modul 3) introducerer sig selv. Hun repræsenterer også Brugerrådet.
IRNL deltager i mødet og fortæller, at hun sidder som medarbejderrepræsentant i
Bestyrelsen, og har foreslået overfor sine kolleger, at hun gerne vil deltage i studierådet.
Ingen øvrige underviser har meldt sig indtil nu.

2.0 Opfølgning på opgaver fra sidst
Umiddelbart ingen opfølgningsopgaver.
3.0 Metropols nye, fælles evalueringskoncept v/Camusa Hatt
Camusa introducer sig selv og fortæller, at de primære tilhørere til hendes oplæg er de
studerende, som deltager i studierådet på ESU. Hun vil gerne høre, hvad de studerende
tænker om det nye, fælles evalueringskoncept.
Det nye evalueringskoncept tager afsæt i strategi 2020 og Metropols kvalitetssikringssystem.
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Evalueringskonceptet skal sikre systematisk at få de studerendes og underviseres
feedback på de enkelte moduler og uddannelserne. Det retter sig mod studerende,
undervisere og ledelse for at understøtte og sikre de studerende et godt læringsudbytte.
I efteråret 2014 udarbejdedes en kortlægning af uddannelsernes eksisterende praksis og
der blev udarbejdet udkast til koncept for undervisningsevaluering. 4 grunduddannelser
fungerer i foråret 2015 som pilot for projektet. På ESU vil det være M6, der evalueres via
dette nye koncept.
I efteråret 2015 foretages en erfaringsopsamling og implementering i samtlige grunduddannelser sker i foråret 2016.
Uddannelsen skal afslutningsvis evalueres efter det nye evalueringskoncept via et fælles
spørgeskema.
Uddannelserne får mulighed for at vælge supplerende evalueringsformer.
Undervisere drøfter evalueringsresultater og udarbejder beslutningsreferat, der gøres
tilgængelig på Intrapol.
Studierådet diskuterer, hvad der kan gøres i forhold til at få dette kommunikeret godt ud
til vores studerende, og de studerendes repræsentant, Michelle siger, at det umiddelbart
kan forbedres ved at sikre en bedre brug af Intrapol.
CAHA spørger, hvordan de studerende opfatter det at evaluere? Giver det mening? og
Cicilie siger, at det afhænger af hvornår evalueringerne sendes ud.. De skal ikke
udsendes for tidligt.
Der er delte meninger og opfattelser af, hvorledes de studerende ser på det, og det
drøftes, hvorvidt man burde få opfølgningen ”direkte” på den evaluering, de studerende
har deltaget i.
I det nye koncept udsendes evalueringerne allersidst i modulforløbet.
4.0 Gensidig kommunikation, information og orientering (intern kommunikation,
herunder Intrapol og Webuntis, nyt fra studiekontoret, nyt om organisationen, nyt
fra uddannelsen, nyt fra ESSR)
ESSR Michelle fortæller om den nye bestyrelse i ESSR. 13 poster skal besættes i alt.
Louise Grods Hansen er udnævnt til formand, Michelle til næstformand og Caroline
Krebs Bunckenburg til kasserer.
AEMR informerer om, at man på Intrapol via: Information og vejledning/Studieredskaber/Digitale studieredskaber kan finde digitale hjælpemidler inklusive vejledninger
til at læse, lytte og skrive, bl.a. oplæsning af digital tekst/taler via sin Smartphone. De
fleste af disse redskaber er gratis, og enkelte har en mindre pris.

2

AEMR informerer desuden om studieværksteder, Clavis (danskkurser for skandinavere
og tosprogede) og workshhop om eksamensmestring m.m.
AEMR fremsender link til digitale studieredskaber til MABL, som vi kan lægge ud på
Intrapol.
MIVN informerer om travlhed i Studieservice i øjeblikket med eksaminer m.m.
CESV informerer om de mange aktiviteter, der foregår i huset i øjeblikket, og nævner
bl.a. underviser Stine Erbst Ludvig (SELU), som er udlånt til Fødevarestyrelsen i det
kommende halve år. Mange forskellige personer (timelærere m.fl.) kommer til at løse de
opgaver, som var planlagt til at ligge hos Stine, hvilket er en udfordring for den enkelte
timelærer, for studerende samt for kollegaerne.
IRNL informerer om, at der på grundlag af evalueringer er udarbejdet en ny vejledning på
M1, som bliver afprøvet i morgen, M2 er ligeledes blevet reorganiseret og på M9 skal der
fremover være skriftlig feedback.
CESV informerer om nyansættelse af docent på ESU, Anne Marie Beck, som starter den
1. maj 2015. Hun kommer fra en stilling på Herlev Hospital, hvor hun fortsat skal være 1
dag om ugen.
5.0 Arbejde med uddannelsesreformen
Uddannelsesreform af Ernærings og sundhedsuddannelsen træder i kraft i september
2016 med et mere tværprofessionelt perspektiv på uddannelserne. Styregruppen er ved
at være klar med en beskrivelse af det opdrag, som skal danne grundlag for reformarbejdet.
Det forlyder, at der i det nye koncept ikke rummer mulighed for at udbyde studieretninger,
men vi afventer nærmere, før vi går ind i dette problemfelt på Ernæring og Sundhedsuddannelsen.
AEMR I relation hertil gør AEMR opmærksom på informationen til de ansøgere, der skal
søge til foråret 2016.
6.0 Orientering om eksperiment under studieintensitet
CESV Vi har et eksperiment kørende p.t.om Kulinarisk Kørekort, og skal køre et mere i
2015. Dette kan være udvikling af en idébank til bachelorprojekter, og MIVN foreslår at
hente inspiration i den måde, som benyttes ved praktikkonferencerne.
Alle i studierådet finder ideen interessant og bakker op om, at det er en mulighed at
arbejde med dette.
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7.0 Feedback og vejledning v/Nathalie Dyve (ESU)
En større gruppe studerende fandt ud af, at der ikke var nogen feedback på eksaminer
m.m. på flere uddannelser i Metropol. Man ønskede at bruge nogle af de gode eksempler
fra andre uddannelser på Metropol, hvor man var god til dette. Der har været afholdt en
del møder i den forbindelse, herunder med rektor. Nathalie spørger ind til, hvordan det er
blevet modtaget her? CESV siger, at det er blevet positivt modtaget på ESU, og at der
arbejdes videre med at udvikle gode metoder til feedback på større skriftlige opgaver.
Affødt af dette har der bl.a. været drøftet, hvorvidt man kan omlægge eksamenstidspunkter og dermed opnå en bedre anvendelse af feedback som læringsmetode.
8.0 Eventuelt
Drøftelse af mødetidspunktet. Vi fastholder kl. 16-18.
CESV opfordrer til, at flere studerende deltager i mødet, og vi opfordrer alle hinanden til
at arbejde for at få flere til at deltage.
Næste studierådsmøde afholdes torsdag den 11. juni 2015.
Marianne Blaszkevizc
Administrativ medarbejder
Direkte: 7248 7077
mabl@phmetropol.dk

4

