Referat fra møde i Studierådet ved UPS
onsdag, den 11. november 2015 kl. 19.00 på Stenstruplund
Deltagere:
fra hold 7: Jette, Ingeborg og Tina,
fra hold 6: Hanne Christensen
censor, supervisor og terapeut: Hanne Sørensen
institutledere: Inger og Karna.
1. Præsentationsrunde.
2. Valg af ordstyrer og referent.
3. Godkendelse af referat, godkendt.
4. Orientering fra uddannelseslederne:
• Instituttets mail: mail@upskurser.dk
• Censor, supervisor og psykoterapeut Lisa Jeremiassen er trådt ud af
studierådet, men fortsat tilknyttet Ups som hidtil. Processen med at finde
en ny supervisor som deltager i studierådet er i gang. Mere info. kommer.
• Grundhold er i gang med 12 deltagere.
• Instituttet kører, som det skal.
5. Orientering fra studierådets øvrige medlemmer:
• Hanne Sørensen orienterer om, hvorledes det går med supervisions
grupperne hos hende.
• Hold 7 orienterer om studiemiljø og supervisionsgrupper.
• Der deles erfaringer fra hold 6 til hold 7, samt fra Inger og Karna vedr.
vigtighed af, at punkter og emner til studierådet bliver en fast del af
arbejdet i arbejdsgrupperne, således at emner og medindflydelse på
studieliv og uddannelse løbende bringes med til studierådsmødet. De
studerende fra arbejdsgrupperne, som sidder i studierådet, er vigtige
tovholdere for dette.
• Hanne Christensen orienterer om nogle erfaringer ift. studiet på hold 6,
hvilket fører til en god drøftelse af samarbejde, etik, feed-back og
ansvar ift. uddannelsen både som studerende, lærer og supervisor.
• Upsforeningen er i gang. Hjemmesiden er i luften. Det er nu muligt at
blive medlem. Der har været afholdt 1. oplæg, og flere er på vej.

• Det er nu muligt som studerende på instituttet at melde sig ind i
psykoterapeut foreningen og deltage til generalforsamlingen, dog uden
stemmeret.
6. Medlemmers ønsker til dagsordenen:
• Studierådet ønsker, at der er en repræsentant fra Ups foreningen i
studierådet. Hanne Christensen har foreløbigt meldt sig og bringer det op
i Upsforeningen.
• Hyppighed af studierådsmøder: Punktet er ønsket på dagsorden af Inger
og Karna, da det er sjældent, der indkommer ønsker til drøftelse fra
studierådets medlemmer før møderne. Der er bred enighed om, at vi
alligevel altid har haft og har værdifuldt indhold på møderne, som
understøtter uddannelsen kontinuerligt. Af hensyn til denne kontinuitet
fastholder vi fortsat at mødes 2 x pr. år som hidtil.
7. Næste mødedato: onsdag d. 11.maj 2016, kl. 19.00.
8. Mailadresser på nuværende medlemmer er uforandret.
9. Evt.
• Hold 7: har et ønske om at lave en portal evt. igennem Upsforeningen,
hvor der kan være køb & salg af fagbøger.

