Referat fra studierådsmøde på Stenstruplund den 26. november 2013 klokken 19.00
Til stede:
Karna og Inger, Hans og Hanne C samt Stine og William.
Hanne S og Lisa havde meldt afbud
1. Præsentatiosnrunde
2. William er ordstyrer, Hanne C referent.
3. Studierådsmøde-referatet ligger ikke på nettet, men forretningsordenen er der. Der er et
hængeparti fra sidste møde omkring skriftlig evaluering af eksamen fra censorernes side. Referatet
er godkendt.
4. Orientering fra Uddannelseslederne:
Ny hjemmeside: Den er ikke helt færdig i forhold til korrektur og rækkefølge/menu’er
Grundkursus med 21 deltagere: God dynamik - det fungerer godt.
Uddannelseshold 7: der er 17 deltagere nu, hvoraf en del vil fortsætte. Der står også nogle og
venter fra det foregående hold, så det ser lovende ud.
Uddannelseslederne ser på en ny underviser til imago. Ellers fortsættes med de sædvanlige
gæstelærere, bortset fra, at Susan Hart ikke vil mere. Hun har anbefalet én, der har sagt ja til at
undervise på UPS.
De gør opmærksom på Jesper Larsens hjemmeside om filosofi: www.antropovox.dk
Fra psykoterapeutforeningen:
- Der drøftes kvalitetskriterier for fx egenterapi
- Etikudvalget har flest klager over institutter (frem for medlemmer) og det fører til drøftelse af
mere fælles etiske retningslinjer for institutterne.
- Èt institut har meldt sig ud af forum for istitutterne.
5. Orientering fra studierådets øvrige medlemmer:
Tina: Bliver løbende kontaktet af folk, der er interesseret i uddannelsen - ikke i grundforløbet. Tina
bliver ikke kontaktet af de studerende på holdene - som studievejleder.
Hold 6: Der er to studerende, der er stoppet på holdet.
Orientering om holdene.
6. Medlemmers ønsker til dagsordenen:
a. Sag vedrørende etik drøftet
b. Eksamen:
Retningslinjer for formalia om opgaven, skriftstørrelse/antal anslag osv
Ønske om retningslinjer for supervisorers hjælp til eksamensopgaver.
Der gives ikke skriftlig feedback fra censor til den studerende, når censor er til stede
(prøveeksamen og eksamen). Her er feedback’en kun mundtlig
Understregning: Der lægges størst vægt på videoklippene!
Dokumentation for egenterapi og supervision kan først endeligt afleveres på sidste modul idet
det forventes, at de studerende også får supervision i perioden mellem næstsidste og sidste
modul.
Der efterspørges mere terapi-øvning i åbne rum, hvor Karna og Inger kan se og vejlede og få
bedre føling med, hvad den studerende kan.

Omkring opgaver: De studerende skal aktivt vælge ved at skrive sig på en liste, at instituttet må
lægge deres opgaver frem til gennemlæsning af andre studerende. Opgaverne forlader ikke
instituttet og de må ikke kopieres. De, der ikke står på listen udlånes ikke.
Der efterspørges info-materiale fra psykoterapeutforeningen til de nyudklækkede terapeuter.
Inger giver det videre til foreningen.
Der er forslag om en personlig udtalelse sammen med eksamensbeviset idet man rejser
spørgsmålet: Hvordan passer det med UPS’ menneskesyn, at der kun står en karakter på
eksamensbeviset?
c. Fra hold 6:
Opfordringer til:
At gøre opmærksom på/forvente videobrug fra første terapi med klient på holdet
Undervisning i videnskabsteori, fx kritik af objektrelationsteorien
Bedre orientering om muligheder for hjælp til midvejsprøve-opgaven
Drøftelse af, hvad vi kan kalde det, hvis en studerende ikke ønsker at tage eksamen - hvad
bliver vedkommende så?
7. Næste møde er den 21. maj 2014 klokken 19 på Stenstruplund
8. Hanne C laver ny mailliste til studierådet og vedlægger den til referatet her.
9. Evt.
Omkring forening: Vi aftalte en dato med Inger og Karna; den 6. oktober. Indholdet er ikke helt på
plads - emnet kan være mentalisering med Jens Hardy (hed han det?), eller hjerneforskning med
Susan Harts afløser. William og Hanne arbejder videre.
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