
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Opfølgning på det sidste referat. 

3. Meddelelser

• Formandskabet

• Uddannelseslederen (studieretningsvalg)

• Udvalgets medlemmer



4. Forhold omkring uddannelsen, jf. BEK nr 192 af 27/02/2014, bilag 1, kap. 5, § 16 
stk. 4 (kvalitet og relevans for samfundet, uddannelsesdækning, udvikling af 
nye og eksisterende uddannelser, undervisnings- og prøveformer, den lokale 
studieordning) 

• orientering om akkrediteringsprocessen (Pia)
• Uddannelsesrevision, 

Kort orientering om processen indtil nu

• Præsentation af opgaver samt tidsplan for det videre arbejde ( Bilag 1)

• Drøftelse af dimittendprofil og uddannelsens opbygning.(Bilag 2)

• Drøftelse af indholdet af næste uddannelsesudvalgsmøde og hvordan 
uddannelsesudvalget ønsker at bidrage til uddannelsesrevisionen.



Akkreditering  - KORT

Besøg fra akkrediteringspanelet uge 1

Besked om hvad det skal undersøges nærmere:

1: Sammenhænge i UC Syddanmarks kvalitetssikringssystem  

2: UC Syddanmarks nøgletal og anvendelse af dem i 
kvalitetssikringssystemet 

3: Kvalitetssikring af de individuelle uddannelsers videngrundlag

4: Kvalitetssikring og -udvikling af hele uddannelser



De udvalgte uddannelser

• Professionsbachelor som pædagog (Esbjerg, Kolding og Aabenraa) 
Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation 
(Haderslev)
Professionsbacheloruddannelsen socialrådgiver (Esbjerg og Aabenraa) 
Professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse (Esbjerg)  

• Diplom i ledelse 
Pædagogisk diplomuddannelse 
Akademiuddannelse i socialpædagogik

• Materialet skal afleveres til AI senest mandag den 29. februar kl. 12.

• Næste besøg af akkrediteringspanelet finder sted den 5. til den 7. april.



4. Forhold omkring uddannelsen, jf. BEK nr 192 af 27/02/2014, bilag 1, kap. 5, § 16 
stk. 4 (kvalitet og relevans for samfundet, uddannelsesdækning, udvikling af 
nye og eksisterende uddannelser, undervisnings- og prøveformer, den lokale 
studieordning) 

• orientering om akkrediteringsprocessen (Pia)
• Uddannelsesrevision, 

Kort orientering om processen indtil nu

• Præsentation af opgaver samt tidsplan for det videre arbejde ( Bilag 1)

• Drøftelse af dimittendprofil og uddannelsens opbygning.(Bilag 2)

• Drøftelse af indholdet af næste uddannelsesudvalgsmøde og hvordan 
uddannelsesudvalget ønsker at bidrage til uddannelsesrevisionen.



Bekendtgørelse -
national

Studieordning - UC
Semesterbeskrivelser –

udbud/årgang Undervisnings-
planer: udbud/hold 

BEK om uddannelsen til 

professionsbachelor 

i

- jordmoderkundskab

- sygepleje

- ernæring og sundhed

- ergoterapi

- fysioterapi

- biomedicinsk 

laboratorieanalyse

Formål

- opbygning, struktur, 

varighed

Indhold

1. semester
ECTS-point 

læringsudbytte

prøver m.v.

teori/klinik 

videns- færdigheds- og 

kompetencemål 

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

7. semester (bachelorprojekt)

Arbejdsformer

Regler for klinik/praktiks 

gennemførelse

Internationalt

Om prøver

- krav herunder skriftlighed

Kriterier for vurdering af 

studieaktivitet

Deltagelsespligt/mødepligt

Overgangsregler, merit, 

dispensation

Talent og valgfag

Andre bestemmelser 

Bevis

Godkendelse af 

studieordningen

1.- 7. semester
• Videnskabsområder

• Temaer

• Videns-

færdigheds- og 

kompetencemål

• ECTS-point

• Prøver

• Teori/klinik

• Evt. valgfag –

tværprofessionel -

internationalisering

1.-7. semester
• Tema/tematikker

• Uge/uge

• Litteratur

• Undervisnings- og 

arbejdsformer 

(studieaktivitetsmodel)

• Forberedelse 

klinik/praktik

• Lokaler/underviser

Håndbog
Fx praktiske 

oplysninger



Nyt

• Nationalt niveau/UC niveau

• Semestre

• 2 x 10 ECTS valgfrit element

• 2 x 10 ECTS tværprofessionelt element

• 2 (½) studieretninger

• Begreber



Ændringer ifht. Det udsendte: 
Mål forlæringsudbytte
• Taksonomi – gennemført i SOLO

• Som grundlag for en drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed om 
autorisation til studerende, der har gennemført valgfaget ’klinisk 
diætist’, er der behov for en særlig angivelse af, hvilke mål for 
læringsudbytte, der er knyttet til dette fag. Dvs. at der er behov for 
nogle få mål der angiver mål for læringsudbytte specifikt for ’klinisk 
diætist.



Eks. På justeringer 

• K.SD.2     analysere, igangsætte, dokumentere og evaluere sundhedsfremmende 
interventioner

• K.SD.3     bedømme ernæringsstatus og risiko samt analysere resultater fra 
praksis, herunder inddrage borgerens perspektiv, udvælge relevante oplysninger 
fra journal samt skrive journalnotater

• NY:K.SD.2 skal selvstændigt kunne håndtere analyse, igangsætning, 
dokumentation og evaluering af sundhedsfremmende interventioner

• K.SD.3 skal selvstændigt kunne påtage sig ansvar for bedømmelse af 
ernæringsstatus og risiko samt analysere resultater fra praksis, herunder inddrage 
borgerens perspektiv, udvælge relevante oplysninger fra journal samt skrive 
journalnotater



Færdigheder:

Den uddannede inden for studieretningen Sundhedsfremme og 
Diætetik, med toningen Sundhedsfremme og Diætetik skal tillige

F.SD. 5 Skal kunne vurdere og begrunde betydningen af fysisk 
aktivitet i et sundhedsfremme perspektiv



Kompetencer

Den uddannede inden for studieretningen Sundhedsfremme og 
Diætetik med toningen Klinisk diætetik skal tillige:

K.SD.4a selvstændigt kunne påtage sig ansvar for håndtering af 
komplekse diætetiske problemstillinger i et tværfagligt samarbejde i 
forhold til specifikke målgrupper

Den uddannede inden for studieretningen Sundhedsfremme og 
Diætetik med toningen Sundhedsfremme og diætetik skal tillige:

• K.SD4a: selvstændigt kunne håndtere at arbejde innovativt  med 
formidling 



Udkast bekendtgørelsestekst

Forenkling og præcisering af målene bedes gennemført efter følgende retningslinjer:

Der refereres ofte til titlen på professionen i målene – dette ligger implicit i formuleringen 

og behøver derfor ikke at fremgå. Det bedes derfor slettet – medmindre sletning er meningsforstyrrende

Formuleringerne er nogle steder meget konkrete – det kan med fordel gøres mere generelt 

– og dermed også mere robuste. Måske det også giver anledning til at sammenskrive flere mål.

Mål, hvor den første del af målet underbygges ved ’herunder’, f.eks’. eller ’bl.a’ –

her vil underbygningen med fordel kunne slettes i langt de fleste tilfælde. 



2016
Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August

Septemb

er

Studieordning: 

Undervisergruppe

n

15.01 23.02 15.03 14.04

Evt. ekstra-

sidst april

20.05 

Evt 2 arbejdsdage

Ferie 

Opgaver info Fokus på:

Basisdel (1 år)

Uddannelsens struktur

Kerneområder 1.- 2. år

Læringsmål 1. og 2.  år

Placering af praktik –

evt. februar

1.- 2. år:

Tværprof – hvad og 

hvor

1.-2

Valgfag: Hvad og hvor

Kerneområder 3. og 4. 

år: 

Tværprof – hvad og 

hvor

Valgfag: Hvad og hvor

Det internationale: 

TYDE

Læringsmål 3. og 4. år

Fag, ECTS og 

vidensområder 

Procedurer for valg af 

KD toning: AGAS og 

MSMA

Prøver placering og 

krav: MMEL

2. maj studieordning 

1. version

31. maj studieordning 

endelig version

Semester-
planlægning

Studiehåndbog

Semesterplan-

lægning

Skrivegruppe Basisdel: EDMO, LKGA, 

HIJE og POHA

Studieretningdel: 

SD: LKNI: MSMA og 

AGAS

FL: MSMA og HIJE

Valgfag, tværprof: 

MMEL + LKNI

Det internationale: 

TYDE

Prøver, ECTS og 

Videnområder: MMEL 

og POHA

Procedurer for valg af 

KD toning: AGAS og 

MSMA

Andet POHA:

Fagfordeling

MMEL: Skema



Oversigt ES uddannelsen

Tema Semesterets opbygning Praktik Vidensområder

Sem Titel 1 2 3 4 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS FL SD KD Tværprof.
Valgfri 
elementer Prøver

Internationalise
ring Sund Nat Hum Samf.

1. Intern

2. Ekstern

3.

FL: Tværprof. FL FL

10 10 UC InternSD: Tværprof. SD SD 10

4.

FL FL FL

InternSD SD SD

1. - 2. år 5 6 7 8 120 ECTS 10 10 ECTS 10 ECTS 30 ECTS
36

36 24 24

5.

FL FL FL 10

Ekstern Mulig-hedSD SD SD 10

6.

FL FL FL 10 10 22

Intern

SD SD SD

KD KD KD

7. valgfrit element Bachelor 10 Ekstern

3.- 4. år 90 ECTS 20 32 10 ECTS 10 ECTS 60 ECTS?
27

27 18 18

Hele uddannelsen 210 30 30 42 20 ECTS 20 ECTS

Min. 30% = 70 ECTS 63

63 42 42

Omfang Tema NB hvordan med de 10 ECTS inden bachelor?

1 30 ECTS Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse

2 30 ECTS Fødevarer, forbrugeradfærd og ledelse

3 30 ECTS Metode og formidling

4a 30 ECTS Sundhedsfremme og Diætetik: Behandling og intervention i et formidlende perspektiv

4b 30 ECTS Fødevarer og Ledelse: Organisation, ledelse og produktion

5

6

7

8

9



Uddannelsens struktur - forenklet

1. + 2. semester: Basisdel: Alle studerende

3. + 4. semester: Fødevare og Ledelse 3. + 4. semester: Sundhedsfremme og Diætetik

5. + 6. semester: Fødevare og Ledelse 5. semester: Sundhedsfremme og Diætetik

6. semester: 
Sundhedsfremme og 

Diætetik
Toning: fysisk aktivitet?

6. semester: 
Sundhedsfremme og 
Diætetik
Toning: KD

7. Semester: Alle studerende bachelor (+ valgfag?)



4 nationale kerneområder for de første 2 år:

1) Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse (30 ECTS-point)

2) Fødevarer, forbrugeradfærd og ledelse (30 ECTS-point) 

3) Metode og formidling (30 ECTS-point)

4a) For studieretningen Sundhedsfremme og diætetik: Behandling og 
intervention i et formidlende perspektiv (30 ECTS-point)

4b) For studieretningen Fødevarer og ledelse: Organisation, ledelse og 
produktion (30 ECTS-point).

Mangler lokalt beskrevne for de sidste 1½ år



Drøftelsesspørgsmål:

• Uddannelsens struktur

• Toningsmuligheder?

• Drøftelse af indholdet af næste uddannelsesudvalgsmøde (26. april kl. 
13.30 ) og hvordan uddannelsesudvalget ønsker at bidrage til 
uddannelsesrevisionen.



5. Evt. andre spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet 
• Orientering: Digitalt aftagerpanel

• Orientering: Projekt om evaluering af klinik i samarbejde med region 
Syddanmark og UC Lillebælt

• Hvilke valgfag udbydes på modul 13

• Eventuelt. 



Mødekalender 2016

4. februar kl. 13.30: Ekstraordinært møde: Arbejde ud fra bekendtgørelsen 

26. april kl. 13.30 Ordinært forlænget møde: Primære fokus: Studieordningen

23. maj kl. 13.30 Ekstraordinært møde med skriftlig indstilling  

På vegne af rektor Birthe Friis Mortensen bedes I bemærke, at bestyrelsen har besluttet, at næste årsmøde 
med uddannelsesudvalgene er fredag den 16. september 2016 kl. 12:15 – 15


