Studieråd
Studierådet er en demokratisk instans der skal medvirke til udveksling og sparring mellem de i
familie- og psykoterapeutuddannelsen involverede parter, til gensidig udvikling, vidensdeling og
inspiration, forhåbentlig med et levende studiemiljø til følge.
Studierådet kan deltage i planlægningen af temadage, festligheder og jubilæer, foreslå
foredragsholdere til foredragsaftener, indstille emner til åbne kurser, medvirke i
beslutningsprocesser omkring de praktiske rammer (herunder bl.a. udsmykning), ligesom det kan –
ud over det kontaktpersonsfunktionen allerede dækker – fungere som bindeled mellem de
studerende og deres uddannelsesinstitution.
Studierådet kan løbende sikre de studerende rum til at evaluere instituttets administrative forhold og
praktiske og fysiske rammer – som de opleves af dem.
Studierådet skal medvirke til at vore to afdelinger i hhv. Jylland og Valby kommer til at hænge
bedre sammen på tværs af geografiske afstande.
Studierådet mødes som udgangspunkt 1 gang om året. Hvis der skulle opstå behov kan der
indkaldes til ekstra møder – min. 14 dages varsel; dette kan dog kun besluttes af instituttets ledelse.
Studierådet består af:
1 fra ledelsen
1 fra administrationen
1 fra undervisergruppen
2 studerende – en fra Sjælland og en fra Jylland
Pr. 1.februar 2018 er Milla Angel Kroustrup fra hold 220 og Rikke Hermansen fra hold 221 valgt
som studierådsmedlemmer, de kan kontaktes pr. mail på:
Milla Angel Kroustrup millaangel@gmail.com
Rikke Hermansen trapphermansen@gmail.com
Møderne afholdes en gang om året i Århus.
Alle udgifter i forbindelse med deltagelse i møderne afholdes af DFTI.
Hvert hold på 2 og 3 året skal stille med en kandidat - de vælges ved lodtrækning. Lodtrækningen
foretages af administrationen, blandt de stillede kandidater.
Hver studerende der sidder i studierådet, sidder normalt for 2 år af gangen, således at der hvert år er
en på valg og en der bliver siddende.
Studierådet har ingen direkte indflydelse på Instituttets faglige indhold eller strukturering, men
rådet er velkommen til at komme med forslag, til at komme med kritik og feedback og til i det hele
taget at bringe op hvad studierådets medlemmer får af inputs fra studerende, undervisere,
administration og ledelse.
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Desuden kan familieterapeutholdenes afsluttende evalueringer (ift. fysiske rammer, forplejning og
administration) gennemgås af Studierådet, så vi ad den vej kan sikre et bredt generelt overblik over
instituttets ”tilstand”.
Studierådet kan ikke behandle klagesager; men Studierådet kan formidle klager hvis en studerende
skulle ønske det – her kan de studerende få hjælp til at formulere og indgive klager til instituttets
ledelse, hvor den endelige klagebehandling vil finde sted.
Alle studierådets medlemmer kan selv og på vegne af alle studerende stille punkter til dagsordenen
– punkerne skal mailes til administrationen senest 3 uger før et kommende møde.
Studierådets ”drift” dvs.; mødeindkaldelser, information til studerende om rådet og rådets
optagelsesprocedure, varetagelse af de praktiske ting vedr. rådets funktioner varetages af
administrationen.
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