
 
Referat af ekstraordinært uddannelsesudvalgsmøde den 23. maj i lokale C006 fra kl. 13.30 – 16.00 
 
 
1.       Godkendelse af dagsorden.  

Dagsorden blev godkendt 
 

2.       Opfølgning på det sidste referat.  
Ingen kommentarer. 
 

 
3.     Uddannelsesrevision: 

3.1.   Status på bekendtgørelse  
 
Bekendtgørelsen er forhåbentlig færdig inden 1. juni 
 
Institutchef Jannie F. Ladegaard, opfordrer til at uddannelserne fortsætter arbejdet med lokale 

studieordninger med referencer til den endnu ikke godkendte bekendtgørelse. ES har arbejdet i 
forskellige konstellationer med vores lokale studieordning. Der foreligger nu en lokal studieordning 
som er gennemarbejdet og som nu skal gennemlæses.  

 
Der har været to kommentarer til vores lokale studieordning, fra Sandra og fra FaKD, vi konstaterer at 

flere af de områder som der blev kommenteret på, er områder vi har arbejdet videre med og at der 
stort set er tilgodeset de kommentarer der var. 

 
Pia fremviste et forslag over opbygningen af uddannelsen, hvor muligheder for valg af studieretning og 

valg af toning fremgår, sammen med navne på de enkelte semestre. Uddannelsesudvalget var 
positive over modellen, som synliggjorde såvel opbygning og indhold. 

 
Pia viste især de faglige profiler for de 3 studieretninger. Der blev arbejdet lidt med formuleringerne 

omkring studieretningen Sundhedsfremme og diætetik og de to toninger sundhedsfremme og 
diætetik og klinisk dætietik. 

 
Bekendtgørelsesteksten skal fremvises og godkendes af censorformandskabet, inden den endelige  
 
Planen er at studieordningerne skal godkendes af Rektor Birthe F. Mortensen på vegne af UC SYDs 

bestyrelse i løbet af august 2016. 
 
 
 
3.2.   Gennemgang af studieordningen, med skriftlig indstilling til UC SYD’s rektor, Birthe Friis Mortensen 

Den seneste udgave af studieordningen er vedhæftet 
 
Uddannelsesudvalget havde fået tilsendt den samlede studieordning. 

Udvalget drøftede særligt: 
a) basisdelen – som eksempel på opbygning og indhold. Udvalget fik også et indtryk af det videre 
planlægningsarbejde med semesterbeskrivelser og fordeling af fag på semesteret. Der er mange 
fag, da 1. semester ses som introduktion til hele uddannelsen. Detaljerede oplysninger omkring 
indhold og konkret indhold kommer ikke til at indgå i den lokale studieordning. Detaljering omkring 
semesters indhold kommer til at fremgå af semesterbeskrivelsen. 

.  
b) mål for læringsudbytte. Udfordring for uddannelsesplanlægningen med mål for læringsudbytte, der er 

formuleret meget overordnet og sammensat af mange forskellige elementer, ES forsøget at løse 
udfordringen gennem justeringer i formuleringer, men der sikres at alle elementer indgår. 

 
c) hvad kendetegner studieretningerne og toningerne ved UC SYD. Uddannelsesudvalget nåede frem til 

nedenstående formulering, der indsættes i studieordningen:  



”Der eksisterer to studieretninger på uddannelsen i Ernæring og Sundhed, henholdsvis ”Fødevarer og Ledelse” og 
”Sundhedsfremme og Diætetik”. På studieretningen Fødevarer og Ledelse fokuseres i særlig grad på ledelse, 
kommunikation og organisation, og uddannelsen er primært rettet mod storkøkkendrift, mens der på Sundhedsfremme 
og Diætetik er særlig fokus på kommunikation og formidling af ernæring og sundhed til forskellige målgrupper. 
Studieretningen i Sundhedsfremme og Diætetik tones endvidere med henholdsvis ”Sundhedsfremme og Forebyggelse” 
eller ”Klinisk Diætetik”: 

 På toningen Sundhedsfremme og Forebyggelse prioriteres særligt: Fysisk aktivitet, innovation og projektledelse. 
 På toningen Klinisk Diætetik prioriteres særligt: Det individuelle vejledningsforløb, at tage udgangspunkt i 

patienten i et tværprofessionelt og –sektorielt forløb.” 
 

Derudover var der en kommentar til progression for mål for uddannelsen: Vigtigt at der studerende 
oplever: Syv sammenhængende semestre med progression, således at der tænkes progression  fx indenfor 
de enkelte læringsmål der helt eller delvist fremgår flere gange. 

 
Indstilling:  
Udvalget indstiller den fremlagte studieordning til godkendelse. 
 
 
 
3.3.   studieordningsarbejdet i juni, hvor Pia er på forældreorlov 
Pia har uddelt forskellige arbejdsopgaver under sin orlov. Hun tænker at det er uproblematisk.  
Uddannelsesudvalget kan til alle tider kontakte uddannelsens sekretær Conny Johanning.  
Henvendelser bedes ske gennem udvalgets formandskab 
Mødet berammet til den 13.6 aflyses, da der ikke kommer noget nyt inden da. 
 
 

4.     Eventuelt.  
Pia orienterede om samarbejdet med Universitetet i Flensburg.  

 
Pia orienterede også om samarbejde med Sydslesvigske danske Ungdomsforeninger, der driver 
fritidshjem omkring danske skoler i Sydslesvig. Pia og Marianne har lavet et udkast til en 
kursusrække som vi arbejder videre med, således vi måske får en aftale om at gennemføre 
efteruddannelsen. 
Eva orienterede om renæssance forløb som modul 4 studerende har stået for. Det har været nævnt i 
Jyske.  
 


