Referat fra studierådsmødet den 16. maj 2017på Stenstruplund
Til stede: Elsemarie, Pia, Inger, Karna, Susanne, Jette, Rita, Tina, Hanne S, Hanne C,
1. Præsentationsrunde
2. Valg af ordstyrer og referent – Else Marie ordstyrer, Hanne C referent
3. Godkendelse af referat – referatet er godkendt
4. Orientering fra uddannelseslederne
Inger orienterer om reflektorevaluering.
Det videregående hold, der kommer i september 17 er det sidste videregående
hold, som Karna vil følge. Hun er med på det næste grundhold. Hold 8 bliver det
sidste terapeuthold, som Karna er med til at uddanne. Inger fortsætter, og der er
flere, der har budt ind på at hjælpe til med undervisningen.
Hold 8 bliver fremover på 6 studerende. De fortsætter på Stenstruplund.
Hold 7 har netop været til afsluttende eksamen. Alle fra hold 8 har overværet
eksamen. De forskellige oplevelser af processen blev delt.
Orientering fra studierådets øvrige medlemmer:
Hanne S overvejer sin status som supervisor.
Hold 8: Spørgsmål om klientarbejde, marketing, regnskaber osv.
Hold 8 opfordres til at benytte sig af studievejleder Hanne, hvad angår brug af
sociale medier.
5. Medlemmers ønsker til dagsordenen
Instituttets interne regler: Tilføjelse omkring ankemuligheder gennemgået. Den
har følgende ordlyd:
Ankemuligheder vedrørende uddannelsens kvalitet:De studerende kan til enhver
tid tage kritikpunkter og spørgsmål op på modulerne. De studerende kan drøfte
kritikpunkter vedrørende uddannelseslederne med studievejleder, supervisorer og
censorer, som herefter kan gå i dialog med uddannelseslederne. Hvis de
studerende har kritik af supervisorerne og censorer, kan de drøfte dette med
studievejleder og uddannelseslederne, som herefter går i dialog med den
pågældende. Ved klager over uddannelsens kvalitet er studierådet den øverste
behandlende myndighed. Studierådsmøder afholdes fast 2 gange om året og kan
også indkaldes ekstraordinært, hvis mindst 2 af studierådsmedlemmerne ønsker
det. De studerende kan direkte ønske punkter på dagsordenen eller indsende en

skriftlig klage. De involverede parters habilitet vurderes under de enkelte sager.
Sammensætning af uddannelsens indhold er ejernes beslutning.
Se i øvrigt Studierådets Forretningsorden.
Forretningsorden § 6 stk. 1 korrigeres: Referenten sender referatet ud per mail til
rådets medlemmer. Medlemmernes rettelser eller kommentarer skal fremsendes
”svar til alle” inden tre uger, hvorefter referatet betragtes som godkendt. Herefter
lægges referatet på hjemmesiden.
Punktet ”godkendelse af referatet” fjernes fra dagsordenen.
6. Næste mødedato 21.11.17
7. Mailadresser på nuværende medlemmer
8. Evt.

