
SKEMA A: STATUS FOR TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRSEL (EVU) 

Uddannelsens navn: 
Det Sundhedsfaglige område - Sundhedsfaglig Diplomuddannelse (SD) 

Område (A-B): 
Retning psykiatri (DPS) 
Deltager (2): 
Bachelor uddannede med minimum to års erfaring 
STATUS OG UDVIKLINGSØNSKER PÅ DE STUDERENDES LÆRINGSMÅL 

1) Hvad er opnået tilfredsstillende (2-6 punkter)? 
A modul(er): 
Alle moduler er bestået af samtlige studerende. 
 
B (afgangsprojektprojekt): 
De studerende har alle bestået afgangsprojektet.  

2) Hvad er opnået mindre tilfredsstillende (A-B, 2-4 punkter)? 
A (modul): 
Der var på modulet - Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med 
sindslidelser (10 ECTS), ikke tilfredshed blandt de studerende med form og niveau 
i undervsiningen.  
B (afgangsprojekt): 
.  
 
3) Mål opnået om et år (A-B) (Her skal I alene tænke på konkrete kvalitetsmål, 
der kan udtrykkes kvantitativt, evt. som nøgletal). 
Antallet af studerende på SD området er øget med 20 % 
 
4) Bemærkninger til uddannelsespecifikke forhold vedrørende kvaliteten af 
tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, evt. særlige forhold eller 
udfordringer for udbuddet (A-B): 
Der udbydes ofte moduler der ikke kan oprettes grundet for få ansøgere.  
 
5) Nøgletal til uddannelsesberetningen leveret af Studieadministration 
Studieadministrationen varetager dette (Martina Bentsen) 
6) ”Egne” evalueringer som ikke er omfattet af kvalitetssikringsprogrammet. 
Vedlæg dokumentationsmateriale, evt. i form af link. 
Der var fra de studerendes side forundring over forskelligheden i krav til SD 
afgangsprojektet i forhold til PD og LD. Der blev blandt andet peget på antallet af 
sider mv. 
Dette kom frem ved dialog i forbindelse med introduktion til afgangsprojektet. 
Det har foranlediget et notat til Black Board, hvori det er præciseret hvilke 
rammer og regler der gælder for de respektive diplomuddannelser.   
 
STATUS OG UDVIKLINGSØNSKER PÅ KVALITETSARBEJDET 

7) Hvad har fungeret godt mht. planlægning (strategi, mål), udførelse (praksis), 
afrapportering (evaluering) og handling (opfølgning, udvikling). (Plan-do-check-
act) Nævn 2-6 punkter – (A og B), jf. kvalitetshjulet i ”Governance for 
kvalitetssikringssystem”: 
Der har været stor tilfredshed med vejledning. 



 8) Hvad har fungeret mindre godt mht. planlægning, udførelse, afrapportering og 
handling? 
Der har været udfordringer i forhold til lokaler, it og forplejning 
 
9) Hvilke kvalitetssikringsprocesser er styrket om et år? 
Der er ingen udfordringer i forhold til servicefunktionerne ( lokaler, IT og 
forplejning) 


