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7. juli 2015 (rev. 4. december 2015), Ledelsessekretariatet, journalnr. 0-01-00-5/2015 

INSTRUKS FOR SPOR F: VIDENGRUNDLAG 
 

UDARBEJDELSE AF STATUS 

Uddannelsernes 3. ledelsesniveau er ansvarlig for at der udarbejdes en status vedr. videngrundlaget 

efter nærmere aftalt dato i perioden primo november til ultimo december. Status udarbejdes ved at 

besvare Skema A – Videngrundlaget – status. Der oprettes en sag i ESDH under hovednummer 4, 

som navngives ”Videngrundlag” samt uddannelsens navn og årstal. Det udfyldte skema A navngives 

”Status” og journaliseres på sagen. Herefter oprettes en dokumentstyring til 2. ledelsesniveau. 

 

UDARBEJDELSE AF UDVIKLINGSPLAN 

På baggrund af status (skema A) formulerer uddannelsernes 2. ledelsesniveau de ønskede 

udviklingstiltag og udfordringer. Dette gøres ved at besvare Skema B – Udviklingsplan – 

videngrundlag (EVU har eget skema B). Det udfyldte skema B navngives ”Udviklingsplan” og 

journaliseres på ovennævnte videngrundlagssag.  

 

UDDANNELSESBERETNING 

I uddannelsesberetningen (se Spor B) indarbejder 2. ledelsesniveau uddannelsens status (Skema A) 

og de deraf afledte udviklingstiltag og udfordringer (Skema B). 

 

KOMPETENCEUDVIKLING 

På baggrund af direktionens skriftlige tilbagemelding på uddannelsesberetningen (se Spor B) beslutter 

2. ledelsesniveau, hvilke kompetenceopbyggende tiltag, der bedst varetages i uddannelsesregi og 

hvilke, der bedst varetages i samarbejde med forskningschefen. 

 

De kompetenceopbyggende tiltag i uddannelsesregi indskrives i handleplanen for 2. ledelsesniveau (se 

instruks for Spor A) senest 5. februar. 

 

I Skema C – samarbejde mellem uddannelsen og FoU (EVU har eget skema C) nedfælder 2. 

ledelsesniveau i punktform udbuddets ønskede deltagelse i forskningsaktiviteter og FoU. Skema C 

lægges på videngrundlagssagen som arbejdsdokument (samme fremgangsmåde som ved 

journalisering af notat blot vælges A (arbejdsdokument) som brevtype), og der oprettes en 

dokumentstyring til forskningschefen senest 5. februar. 

 

Forskningschefen indkalder 2. ledelsesniveau til møder i perioden ultimo februar til primo marts. På 

baggrund af de formulerede ønsker om deltagelse i forskningsaktiviteter, forhandlinger og aftaler, 

færdiggør forskningschefen skema C, der journaliseres som notat med dokumentstyring til 2. 

ledelsesniveau senest 1. april. 

 

2. ledelsesniveau sikrer, at de aftalte forsknings- og FOU-aktiviteter indskrives i relevante 

handleplaner på ledelsesniveau 3 inden kvartalsmødet i maj. 

 

MUS 

Medio april indkalder 2. ledelsesniveau 3. ledelsesniveau til møder vedr. ledelsesudmeldte 

kompetencebehov i forbindelse med MUS. Dette gøres på baggrund af uddannelsesberetningen, 

direktionens tilbagemeldinger og aftaler med forskningschefen. Resultatet af dette arbejde indskriver 

3. ledelsesniveau i de MUS-skemaer, der anvendes på udbudsniveau. 
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SKEMA A – VIDENSGRUNDLAGET – STATUS 

 

Uddannelse:  Vedr. året: 

Udarbejdet af: Den: 

Registrer omfanget af følgende aktiviteter 

Forsknings- og udviklingsprojekter (FoU) initieret af uddannelsen selv 

1) Antal projektmedarbejdere (undervisere): 

2) Antal projekter: 
3) Projektets titel: 
4) Antal projekttimer/projekt: 

5) Antal projekttimer i alt: 

Forskningsprojekter under UC Syddanmarks forskningsprogrammer 

6) Antal projektmedarbejdere: 
7) Antal projekter: 
8) Antal projekttimer/projekt: 

9) Antal projekttimer i alt: 

Projektpræsentationer på UC Syddanmarks forskningsdag 

10) Dato for forskningsdagen/ene: 
11) Antal undervisere: 

12) Antal præsentationer: 

Forelæsninger under videncentrenes forelæsningsprogrammer 

13) Antal forelæsningsprogrammer: 
14) Titel på forelæsningsprogrammer: 

15) Antal undervisere: 
16) Antal forelæsninger: 

Forskeruddannelse af undervisere (ph.d.) 

17) Antal undervisere: 

Undervisnings- eller træningsophold i udlandet 

18) Antal undervisere på undervisnings- eller træningsophold: 
19) Kort indholdsbeskrivelse af trænings- eller undervisningsophold: 
20) Andet med relevans for videngrundlaget? 

Fastansatte underviseres kvalifikationsniveau 

A: Er alle undervisernes profiler udfyldt på UC Viden jf. vejledningen på UC Viden? □ ja        □ nej 

B. Hvis nej, hvornår vil det så blive bragt i orden (Skal helst bringes i orden inden skemaet 

afleveres, så skemaet kan besvares med et ja) 

C: Hvor stor en procentdel af underviserne har et kvalifikationsniveau som ligger over 

bachelorniveauet? 

□ 0-24 %         □ 25-49 %        □ 50-74 %        □ 75-100 % 

D: Hvor stor en procentdel af underviserne har en grad, som ligger over kandidat/master-niveauet 

(typisk ph.d.)?  □ 0-24 %         □ 25-49 %        □ 50-74 %        □ 75-100 % 

E: Hvordan sikres det, at underviserne løbende holder sig ajour med nyeste viden? 

 

F: På hvilke af følgende områder er der særlig brug for at styrke undervisergruppens kompetencer? 

□ pædagogiske kompetencer         □   faglige kompetencer      □ professionsmæssige kompetencer        

□ andet (beskriv kort hvilke kompetencer) 

 

G: På baggrund af censorformandskabets årsberetning, er der så forhold i forbindelse med 

videngrundlaget som påkalder sig ekstra opmærksomhed? 

 

H: På baggrund af en gennemgang af de gældende kompetenceudviklingsplaner for medarbejderne 

i TalentSoft, hvilke af de ledelsesudmeldte kompetenceudviklingsmål er nået, og hvilke er evt. ikke 

nået? 
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I: Øvrige bemærkninger? 

 

Forsknings- og udviklingsprojekter 

A: Er alle relevante forsknings og udviklingsprojekter, projekter m.m. registreret på UC Viden og 

tilknyttet udbudsstederne af projektlederne? (konkrete planer om fremtidige projekter skal også 

inkluderes)?  

□ ja        □ nej 

B: Hvis nej, hvornår vil det være bragt i orden? (Skal helst bringes i orden inden skemaet afleveres, 

så skemaet kan besvares med et ja)? 

C: Er projekterne oprettet, så de dækker alle uddannelsens udbudssteder? □ ja        □ nej 

D: Hvis nej, hvorfor er fælles deltagelse eller vidensdelende tiltag uinteressante? 

 

E: Hvilke nye projekter er under udvikling, men endnu ikke på UC Viden? 

 

F: Øvrige bemærkninger 

 

Øvrige samarbejder og relationer til professionen 

A: Beskriv disse kort her. Eksempler: undervisere i praksis, samarbejde med aftagere, 

gæsteforelæsere etc. hver aktivitet beskrives på et par linjer. Max. en halv side. Bemærk, at det 

kun er de aktiviteter med aftagersiden, som ikke allerede er registreret på UC Viden, der skal 

redegøres for.  

 

Samlet fagligt miljø på uddannelsen på tværs af udbudsstederne 

A: (udfyldes kun hvis der er flere udbudssteder) Beskriv hvad der gøres for at skabe samlet fagligt 

miljø for uddannelsen på tværs af udbudssteder, his der er flere udbudssteder (Omfang ½-1 side) 

 

B: Beskriv medarbejdernes, lederens og chefens, kontakt med relevante forsknings- og 

udviklingsmiljøer? (omfang ca. ½ side) 

 

De studerendes kontakt med vidensgrundlaget 

A: Beskriv hvordan I sikrer, at den nyeste viden kommer med i bachelorprojekter samt hvorledes 

disse møder praksisfeltets behov? (ca. ½-1 side)  

(Bachelorprojekter kan inddrage empiri fra forskningsprojekter, eller behandle problemstillinger 

som aftagerne har tilkendegivet er væsentlige) 

 

B: Beskriv hvordan I systematisk sikrer, at ny viden indgår i undervisningen. (Nyere forskning 

fremhævet med gul skrift i modulplanernes litteraturliste, herunder, hvornår det sidst er blevet 

gennemgået, evalueret og revideret.) 

 

C: Beskriv evt. øvrige indsatser for at sikre de studerendes kontakt med videngrundlaget max. ½ 

side) 
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SKEMA B – UDVIKLINGSPLAN 

 

Uddannelse:  Vedr. året: 

Udarbejdet af: Den: 

A: Hvad er stærke punkter i udbudsstedet/udbudsstedernes statusopgørelse, jf. skema A (nævn 5-

8 punkter)? 

 

B: Hvad er svage punkter i udbudsstedet/udbudsstedernes statusopgørelse, jf. skema A (nævn 5-8 

punkter)? 

 

C: Beskriv kort uddannelsens forslag til mål og prioriteringer i forhold til pkt. a-f for det kommende 

år. (Hvis der ikke skrives noget i et felt, er det udtryk for at punktet ikke er prioriteret) 

 

a. Forsknings- og udviklingsprojekter (FoU) initieret af uddannelsen selv: 

b. Forskningsprojekter under UC Syddanmarks forskningsprogrammer 

c. Projektpræsentationer på UC Syddanmarks forskningsdag: 

d. Forelæsninger under videncentrenes forelæsningsprogrammer: 

e. Forskeruddannelse af undervisere (ph.d.): 

f. Andet:  

D: Uddannelsens forslag til organisering og implementering (plan) af ovenstående forslag til mål og 

prioriteringer 

g. Forsknings- og udviklingsprojekter (FoU) initieret af uddannelsen selv: 

h. Forskningsprojekter under UC Syddanmarks forskningsprogrammer 

i. Projektpræsentationer på UC Syddanmarks forskningsdag: 

j. Forelæsninger under videncentrenes forelæsningsprogrammer: 

k. Forskeruddannelse af undervisere (ph.d.): 

l. Andet:  

E: Uddannelsens forslag til de udbudsudmeldte kompetenceudviklingstiltag, som er afledt af 

udviklingsplanen. Evt. delt op i udbudsspecifikke forslag, hvis der er flere udbud pr. uddannelse. 

Forslagene indgår som udbudddets behov for kompetenceudvikling i forbindelse med MUS.  
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SKEMA B – UDVIKLINGSPLAN FOR VIDENGRUNDLAGET - EVU 

 

Akademi- og diplomuddannelser Vedr. året: 

Udarbejdet af: Den: 

A: Hvad er stærke punkter i akademi- og diplomuddannelsernes statusopgørelse, jf. skema A 

(nævn 5-8 punkter)? 

 

B: Hvad er svage punkter i akademi- og diplomuddannelsernes statusopgørelse, jf. skema A (nævn 

5-8 punkter)? 

 

C: Beskriv kort EVU’s forslag til mål og prioriteringer i forhold til pkt. a-f (se nedenfor) for det 

kommende år. (Hvis der ikke skrives noget i et felt, er det udtryk for at punktet ikke er prioriteret) 

 

a. Forsknings- og udviklingsprojekter (FoU) initieret af uddannelserne selv: 

b. Forskningsprojekter under UC Syddanmarks forskningsprogrammer 

c. Projektpræsentationer på UC Syddanmarks forskningsdag: 

d. Forelæsninger under videncentrenes forelæsningsprogrammer: 

e. Forskeruddannelse af undervisere (ph.d.): 

f. Andet:  

D: EVU’s forslag til organisering og implementering (plan) af ovenstående forslag til mål og 

prioriteringer 

g. Forsknings- og udviklingsprojekter (FoU) initieret af uddannelsen selv: 

h. Forskningsprojekter under UC Syddanmarks forskningsprogrammer 

i. Projektpræsentationer på UC Syddanmarks forskningsdag: 

j. Forelæsninger under videncentrenes forelæsningsprogrammer: 

k. Forskeruddannelse af undervisere (ph.d.): 

l. Andet:  

E: EVU’s forslag til kompetenceudviklingstiltag, som er afledt af udviklingsplanen.. Forslagene 

indgår som behov for kompetenceudvikling i forbindelse med MUS.  
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SKEMA C – SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSEN OG FORSKNING OG UDVIKLING 

 

A: Institutchefen nedfælder i punkform udbuddets ønskede udviklingstiltag vedr. kvalitetssikring og 

-udvikling af videngrundlaget.  

 

B: Forskningschefen for F & U beskriver kort mål for samarbejdet med udbuddet og beskriver kort, 

hvordan udviklingstiltaget forankres, ressourceomfanget og tidsafgræsning. (Omfang 1-2 sider) 

  

 

 

SKEMA C – SAMARBEJDE MELLEM EVU OG FORSKNING OG UDVIKLING 

 

A: EVU-chefen nedfælder i punkform udbuddets ønskede udviklingstiltag vedr. kvalitetssikring og -

udvikling af videngrundlaget.  

 

B: Forskningschefen for F & U beskriver kort mål for samarbejdet med EVU og beskriver kort, 

hvordan udviklingstiltaget forankres, ressourceomfanget og tidsafgræsning. (Omfang 1-2 sider) 

  

 
 


