Möte med Utbildningsutskottet & Studentrådet
Dagordning för möte måndag 18 november 2019 kl
08.00-09.00
● Mötet öppnas:
Närvarande: Livija Bekkus, Nesrin Dawe, Viktoria Orsén, Jonathan Bergqvist (extern), Alicia
Jonsson, Christoffer Ebenholtz.

● Val av mötesordförande, sekreterare & justerare:
● Mötesordförande: Nesrin Dawe
● Sekreterare: Viktoria Orsén
● Check-in:
Hur mår vi? Alla mår bra.

● Pluggstuga 28/11.
-

-

●

TXP-seminarium och frukost.
-

●

Jag är på plats nästa hela dagen. Christofer är där när jag inte är där. Önskar att någon
annan kan tänka sig ställa upp och hjälpa till under dagen. Det handlar om att göra
mer kaffe och bara allmänt hålla koll. Inte stor ansträngning men ändå värdefull.
Kommer vara på D263. Vicky kan hjälpa till under dagen. Event kommer upp den
21/11. Nesrin skriver och påminner i klass grupperna via gubben.

29e november!
Handlar om ledarskap. Elicia har varit intresserad. Vicky och Livija är intresserad
också. Även pratat om att det kan vara ett kvällsevent (så som Recpro). TXP kan
komma att bli ett framtida samarbete mellan UU och NLU. Återkommer med fler
seminarier.

Certifieringsutbildningar Cut-e och Assessio
- OPQ & Verify.
-

Christoffer berättar om en positiv syn av psykologisk metod. Nesrin jobbar för SHL
och dem är intresserade av att hålla utbildningar för oss. Varför har vi dem som vi
har? Dessa är godkända och verifierade och om vi tar in en ny ska det vara samma
nivå på de som är idag. Livija berättar att de är certifierade via en nordisk stämpel
vilket blir då anpassat och inte översatt till vår arbetsmarknad. Berätta skillnaden för
studenterna och jämför med de andra utbildningarna. SHL har samarbeten med större
företag och är utfärdat från Storbritannien. En annan person ska kanske vara

kontaktperson. Ett möte med SHL kommer och någon som har gått någon av
utbildningarna ska helst gå med, Christoffer vill gärna gå. Finns en idé om att man
ska ha gått termin 1.

● Övriga funderingar eller frågor.
- Skriftligt samarbetsavtal med certifierings- utbildningarna för att de ska finnas
tillgängligt för alla terminer.
Mötet avslutas 08:56

