Møde i Studierådet ved UPS
Tirsdag, den 22. november 2016 kl. 19.00 på Stenstruplund
Deltagere:
fra hold 7:
Tina Maabo
fra hold 8:
Pia Kitchhoff og Susanne Thy Clausen
Repræsentant for UPS-foreningen og
Studievejleder: Hanne Christensen
Censor, supervisor og terapeut:
Hanne Sørensen og Rita Knudsen
Institutleder:
Karna Bøllingtoft
1. Præsentationsrunde: Rådets medlemmer præsenterer sig.
2. Valg af ordstyrer og referent: Hanne S ordstyrer og Hanne C
referent.
3. Godkendelse af referat:
4. Orientering fra uddannelseslederne:
UPS har et grundhold med 22 deltagere, og det ser ud til, at der
også bliver et grundhold næste år.
Uddannelseshold 8 er på 7 studerende.
Næstsidste eksamen på hold 7 er overstået.
Næste evalueringsrunde (hvert 4. år) nærmer sig.
5. Orientering fra studierådets øvrige medlemmer:
Fra hold 8: Holdet har én arbejdsgruppe bestående af hele holdet.
Fra hold 7: Tre arbejdsgrupper 8, 5 og 4 personer – 16 deltagere
på holdet. Holdet har været optaget af eksamen.
Hanne S: Mest optaget af eksamen. Hanne har en berøringsflade
med alle hold 7’s deltagere.
Hanne C: Deltog på hold 7’s parterapi-modul. Desuden er hun nu
ny studievejleder efter Tina Gregersen

6. Medlemmers ønsker til dagsordenen
Fra Inger og Karna:
a. Forskellige aspekter ved at have et lille terapeuthold: Fordeling
af terapeuter og klienter på holdet, når der kun er én
arbejdsgruppe: Inger og Karna går på skift ud som
observatører i ”rullene” dvs. den løbende træning som terapeut
for en klient på holdet. Supervisionen foregår på den måde, at
terapeuten forlader rummet under klientrunden og klienten
forlader lokalet under supervisionen.
Runderne er hurtige, så der er mere tid til undervisning og
træning og arbejde med gruppedynamikken og relationerne.
Hanne S: Obs på, om terapeut og klient kommer i samme
eksterne supervisionsgruppe i forhold til angst for at vise sig
frem. Karna opfordrer: Kan terapeut og klient hjælpe
hinanden med eventuelle problemer?
Rita: Det er værdifuldt, at I kommer til at arbejde så meget
med kontakt.
Karna: Holdet får de nødvendige gæstelærere som hidtil. Det
er dyrere økonomisk at gennemføre uddannelsen af et lille
hold. Instituttet vil derfor udbyde modulet med neuropsykologi
ved gæstelærer som et åbent arrangement.
b. Fra studerende på hold 7:
Omkring eksamen:
Ønske om lukket votering:
Studierådet påpeger flere udviklende aspekter for de
studerende ved den åbne votering:
- det vigtigt at få hele den feedback og diskussion, der
er i voteringen
- at træne at modtage åben feedback
- at tåle afsløring
- at kunne dele det med tilhørerne mhp. efterfølgende
refleksion og fordøjelse
- at opleve censorernes forskellighed
- at opleve forskelligheder i voteringen, hvor
undervisere og censor argumenterer for deres
standpunkt samt viser samarbejde, i hvilket man
kan flyttes af gode argumenter.

Ønske om én censor til hele holdet:
Det vil instituttet ikke. Det er alt for sårbart at være afhængig
af ét menneske til hele den proces, som en eksamen er. Det er i
orden, at censorerne er forskellige.
Klare retningslinjer for supervisorer:
må de se eksamensfilmene? Det må de – men de må ikke
gennemgå filmen med eksaminanden eller rådgive med hensyn
til hvad, der skal vises eller ej.
Vedrørende længde af skriftlig opgave:
Antal anslag – er det vigtigt?
Til de nuværende retningslinier tilføjes, at margen skal være
top/bund: 3 cm og venstre/højre: 2 cm.
Vedr. Obligatorisk litteratur, der ikke kan købes/lånes – hvad
gør man så?
Studierådet opfordrer til henvendelse til forlagene mhp
udgivelse af e-bøger. Instituttet vil også gennemgå
litteraturlisterne.
7. Næste mødedato:
Tirsdag den 16. maj 2017 klokken 19.
8. Mailadresser på nuværende medlemmer:
Rita Knudsen, Klintingvej 130, 6854 Henne, 2048 2064,
ritafromknudsen@gmail.com skal tilføjes.
9. Eventuelt:
Intet
Referent Hanne C

