Haderslev d. 27. 05. 2020.

Studierådsmøde 14. juni kl. 15.00 afholdt på Stenstruplund.
Deltagere: Arne, Bodil, Charlotte, Hanne og Christina 3.4, Linda 2.10.
Afbud: Shirley 2.9
Julia og Jonas 1.28 indtræder i studierådet.
Referat:
1. Orientering – kursist tilgang, evaluering o.a.
• Der er jævn tilgang af kursister. Der starter nyt grundforløb dd.
• Det har pga. Corona-virus været nødvendigt at flytte nogle moduler til senere på året, der er
sat nye datoer på disse.
• Det lykkedes at afslutte hold 2.9 til planlagt tid, dog under Corona tilpassede forhold.
• IFUAM er blevet gen-evalueret. For info tjek hjemmesiden under orientering.
• Vi er glade for, at det er lykkes at få Morten Anderson tilknyttet træningsforløbet omkring
bevægelse
• Det er drøftet hvordan klinik vejledning tilgodeses i uddannelsen
•

•

•
•

Der har på møde i ”Forum af psykoterapeutiske uddannelsesinstitutioner” være en drøftelse af,
hvilket niveau der skal være på uddannelserne. Danmarks Akkrediteringsinstitut står for dette.
Vi - IFUAM - havde som udgangspunkt tænkt niveau 6(se vedhæftet skitse), meget tyder dog på
at der arbejdes på at det ender på niveau 7. Reflektor er fortaler herfor – de har certificerer alle
uddannelser og har derfor god føling med niveau (også vores).
Der skal ved IFUAM være en niveauvurdering efter at 5 uddannelsesforløb er gennemført, dvs. i
okt. 2021, når hold 3.5 er færdige.
Som udgangspunkt vil der ved IFUAM være lige tilgang for kvote 1, 2 og 3.
For yderligere info tjek hjemmesiden.

2. I forlængelse af genevalueringspapiret punkt 4 c skal vi drøfte hvordan vi kan vurdere
undervisernes formidlingsmæssige kompetence.
Følgende blev drøftet.
• Spørgeskema med f.eks. 4 spørgsmål, flere gange gennem studiet, så udbytte på sigt vises.
• F.I.T
• Indsamling af enkelte af de studerenes fremlæggelser
• Fokusgruppeinterview
• Skal evt. studierådet være med til at teste metoden inden den bredes ud, når en bliver valgt
• Kompleksiteten i at finde en metode, der sikre høj evalueringskvalitet af undervisernes
formidlingsmæssige kompetence, og samtidig er så lidt tidskrævende som muligt. Både for den
studerende at udfylde og for IFUAM at administrere.

3. Evt. – herunder indlæg / spørgsmål / kommentarer fra de studerende.
Følgende blev drøftet
• Hvordan takles den store spredning i de studerens baggrund i forhold til familiegrupperne?
Arne gør opmærksom på, at de udfordringer der opstår til enhver tid kan tages op, når
underviserne direkte gøres opmærksom på disse.
• Den enkelte studerende kan også til enhver tid henvende sig til underviserne og får hjælp til de
vanskeligheder, der er opstået.
• På hjemmesiden i studieordningen ligger den gældende og opdaterede litteraturlist med dato,
så usikkerhed omkring hvilken der gælder kan undgås.
• Er der øvrige problemer med litteratur, så spørg Arne.
• Det er vigtigt at den studerende læser fordi de kan lide det, og derigennem får lyst til at læse
mere.

Referent: Hanne

