Referat fra Studierådet ved UPS
Onsdag, den 20. maj 2015 kl. 19.00 på Stenstruplund
Fremmødte:

Fraværende:

Hanne og Hans, nyuddannede terapeuter fra hold 6
Jette, Ingeborg og Tina, studerende fra hold 7.
Lisa Jeremiassen censor, supervisor og terapeut
Karna
Hanne Sørensen, censor, supervisor og terapeut
Tina Gregersen, studievejleder
Inger

1. Præsentationsrunde
2. Valg af ordstyrer (Hanne) og referent (Tina)
3. Godkendelse af referat.
Karna og Inger har nogle rettelser til referatet, da de ønsker større neutralitet ift.
kursister. Udover det blev referatet godkendt.
4. Orientering fra uddannelseslederne(Karna):
- Det er en spændene proces at afslutte et terapeuthold.
- Der er blevet afholdt reeksamination med en studerende fra hold 5.
Den studerende bestod.
- Der er aftale om to andre reeksaminationer i efteråret:
med en studerende fra hold 5 og en fra hold 6
- I efteråret starter uddannelses-hold 8, del I
(svarende til videregående kursus i Terapeutisk Kontakt).
Det er stadig muligt at tilmelde sig dette hold.
- Der er lige afsluttet to grundhold i terapeutisk Kontakt.
Det var – som altid - en meget udbytterig og rørende afslutning.
- Det er tvivlsomt, om der starter et grundhold op til efteråret,
da der mangler flere tilmeldinger på nuværende tidspunkt.
- Der snakkes om at lave et udvalg med kursister og tidligere kursister,
der skal tage sig af at promovere UPS-uddannelsen.
Inger og Anne Tucker er i gang,

- Studerende har gjort os opmærksomme på muligheder for at få
Bruttolønsordning, hvilket skaber bedre økonomiske forhold for kursister og
studerende (nye som gamle) på Ups.
5. Orientering fra studierådets øvrige medlemmer:
- Kort nyt om UPS foreningens arbejde.
- Der er ønske om, at referatet kommer hurtigere ud så det kan gennemlæses. Det
besluttes på mødet, at referatet fremadrettet sendes ud til studieudvalget medlemmer
til godkendelse hurtigst muligt efter mødet. Hele udvalget godkender via mail
referatet, så det hurtigst muligt kan sendes ud til de relevante og lægges på
hjemmesiden.
- Hold 7 har udtrykt bekymring omkring UPS holdenes sårbarhed, når en underviser
er syg el. har anden fravær fra undervisningen. Der er et ønske, fra det pågældende
hold om, at der måske kunne overvejes at tilkalde vikar e.l. Karna orienterer om, at
instituttet har tilkaldemuligheder. Indtil nu er de blevet anvendt efter vurdering af
behov i de pågældende situationer..
Vi taler om det til mødet og bliver enige om at have tillid til, at Inger og Karna løser
det bedst muligt, når problemet opstår og at kursisterne skal huskes på/mindes om, at
Inger og Karna ALTID må ’forstyrres’/tilkaldes for at støtte op om/hjælpe til i
forbindelse med evt. problematikker/udfordringer/situationer, m.m.
- Hold 6’s feedback på uddannelsen (de ny uddannede terapeuter):
Det ville have været godt med mulighed for mere praksis øvelse.
Ønske om flere gange hvor Inger el. Karna deltog i terapierne på holdet.
Ønske om at det i uddannelsen blev lagt fast/fleksibel studie vejledning x-antal timer,
at dette er mere formaliseret.
6. Medlemmers ønsker til dagsordenen:
a.
Afsluttende eksamen, både skriftligt og mundtligt
Censor og supervisor tilbage melding på eksaminerne:
Lisa synes niveauet var helt vildt højt i de skriftlige opgaver. Der var en god struktur i
opgaverne, gode eksempler fra praksis.
Hun syntes, det kunne være godt med mere praksiserfaring(øvelse)/supervision
internt, da hun ikke synes, det teoretiske niveau matcher det praktiske niveau fra de
sidste eksaminer. Der bliver talt til mødet om muligheder for evt. at løse dette.
Tilbagemeling fra ny uddannede terapeuter på hold 6:
Obs på udfordringen ved at eksterne supervisorer rådgiver og vejleder i en retning,
som Inger og Karna ikke deler/er enige med. Dette er vanskeligt for den studerende
og skaber udfordringer/frustration til eksamen.

Karakterne var i balance med præstationen. De studerende forstod bedre karakteren
til den afsluttende eksamen end de karakter, der var givet til 4. eksamen, hvilket de
tilskrev deres egen udvikling og øgede kompetencer i løbet af sidste del af
udddannelsen.
b.
Ansøgning om dispensation for terapi med studerende på hold 7 v/Karna.
- Der blev søgt dispensation for to kursister fra hold 7, begge blev godkendt.
7. Næste mødedato d. 11.11.15 kl. 19.00.
8. Mailadresser på nuværende medlemmer, godkendt/opdateret.
9. Evt.
- Lisa har valgt at træde ud af udvalget pga. tidsmangel, således at dette møde er det
sidste, hun deltager i.
- Inger og Karna tager sig af at invitere ny til studierådet.

