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Dagsorden til 7. møde i SKT’s studienævn
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Godkendelse af dagsorden
3. De studerende er begyndt at bestille navneskilte på egen hånd. Skal vi stille krav til farven for at
undgå faggruppeforvekslinger?
Fra TP-koordineringsmøde 16/3:
Det er en fordel for alle, undervisere, patienter og de studerende at bære tydeli-ge navneskilte.
For-, efternavn og TP-stud. skal stå på skiltene, men der stilles ingen krav om farver. Emnet tages
med på næste studienævnsmøde torsdag den 19. marts for evt. at få ”gode råd” fra de
studerende i studienævnet.
4. Ændringer i KT-studieordning – orientering (LM/HL)
Fra Helga: I studieordningen skal ernæringslære fjernes fra 1.sem. På 2. sem. følger de en del af
timerne med TP og så to gange alene med Mette. Mette laver oversigt som Jeanette /Ida kan
bruge til skemaet. Skriftlig prøve som vi plejer.
5. Eksamensplan sommer TP-uddannelsen
6. Eksamensplan sommer KT-uddannelsen
7. Behandling af seks dispensationsansøgninger
8. Eventuelt

Ad. 1.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt
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Ad. 2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Ad. 3.

De studerende er begyndt at bestille navneskilte på egen hånd. Skal vi stille krav til
farven for at undgå faggruppeforvekslinger?
Fra TP-koordineringsmøde 16/3 2015:
Der er enighed om er en fordel for alle, undervisere, patienter og de studerende at bære
tydelige navneskilte. Id-kortene som skal bæres synligt er svære at læse navnene på og
kan være generende at have på under behandling. For-, efternavn og TP-stud. skal stå
på skiltene, men der stilles ingen krav om farver.
Emnet tages med på næste studienævnsmøde torsdag den 19. marts for evt. at få ”gode
råd” fra de studerende i studienævnet.
Der drøftes mange forskellige holdninger til emnet – der er enighed om at når SKT ikke
giver navneskilte og stiller krav om brug af navneskilte, er udformning af egenkøb op til de
studerende. Dog skal der tages stilling til om de studerende må bruge navneskilte med
logoer/reklamer som de har fra evt. job.
Som service for de studerende kan vi undersøge hvor IO får lavet deres skilte.

Ad. 4.

Ændringer i KT-studieordning – orientering (LM/HL)
Fra Helga: I studieordningen skal ernæringslære fjernes fra 1.sem. På 2. sem. følger de
en del af timerne med TP og så to gange alene med Mette. Mette laver oversigt som
Jeanette /Ida kan bruge til skemaet. Skriftlig prøve som vi plejer.
Godkendt

Ad. 5.

Eksamensplan sommer TP-uddannelsen
Gennemgået og drøftet.

Ad. 6.

Eksamensplan sommer KT-uddannelsen
Gennemgået og drøftet.

Ad. 7.

Behandling af seks dispensationsansøgninger
Alle ansøgninger behandlet og afgjort ved afstemning.

Ad. 8.

Eventuelt
Jensa orienterer om at modul 3 har været rigtig pressede i den seneste periode. Jensa og
Lene orienter underviserne om problemet.

