
SKEMA A – VIDENSGRUNDLAGET – STATUS 
 
Uddannelse: Sundhedsfaglige diplom – psykiatri (PSD) Vedr. året: 2016 
Udarbejdet af: Pia Assenholm Den: 15.12.16 

Registrer omfanget af følgende aktiviteter 

Forsknings- og udviklingsprojekter (FoU) initieret af uddannelsen selv 
1) Antal projektmedarbejdere (undervisere):  

Projekterne er ikke forankret i VU, men på grunduddannelserne eller i Videnscenter for 
Sundhedsfremme, hvorfor der svares på dette. 

2) Antal projekter: 
3) Projektets titel: 
4) Antal projekttimer/projekt: 
5) Antal projekttimer i alt: 
Forskningsprojekter under UC Syddanmarks forskningsprogrammer 
6) Antal projektmedarbejdere: 

Projekterne er ikke forankret i VU, men på grunduddannelserne eller i Videnscenter for 
Sundhedsfremme, hvorfor der svares på dette i andet regi´. 
 

7) Antal projekter: 
8) Antal projekttimer/projekt: 
9) Antal projekttimer i alt: 
Projektpræsentationer på UC Syddanmarks forskningsdag 
10) Dato for forskningsdagen/ene:  

Dette er noteret i VU´s handleplan 
11) Antal undervisere: 
12) Antal præsentationer: 
Forelæsninger under videncentrenes forelæsningsprogrammer 
13) Antal forelæsningsprogrammer: 

Forelæsningerne er ikke forankret i VU, men på grunduddannelserne eller i Videnscenter for 
Sundhedsfremme, hvorfor der svares på dette i andet regi. 
 

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: 

Dette er ikke forankret i VU, men på grunduddannelserne eller i Videnscenter for 
Sundhedsfremme, hvorfor der svares på dette. 

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? x□ 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 %        x 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 %        x 50-74 %        □ 75-100 % 
E: Hvordan sikres det, at underviserne løbende holder sig ajour med nyeste viden? 
Opgaven er dels forankret i grunduddannelserne eller ved eksterne undervisere er der en årlig 
opdatering af CV. 



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) 
Ikke relevant i VU 
 
G: På baggrund af censorformandskabets årsberetning, er der så forhold i forbindelse med 
videngrundlaget som påkalder sig ekstra opmærksomhed? 
Nej. 
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? 
Ikke relevant for VU 
I: Øvrige bemærkninger? 
Nej 
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 Ikke relevant for VU 
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 
Ikke relevant for VU 
D: Hvis nej, hvorfor er fælles deltagelse eller vidensdelende tiltag uinteressante? 
 
E: Hvilke nye projekter er under udvikling, men endnu ikke på UC Viden? 
Ikke relevant for VU 
F: Øvrige bemærkninger 
ingen   
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.  
Deltagelse i flere projekter og puljeansøgninger, såvel i kommuner som regioner.   
 
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) 
Der er partnerskabsaftaler med kommuner, samt andre uddannelsesinstitutioner  
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) 
Diplomstuderende er i arbejde, hvorfor der er en helt naturlig forankring til praksis. 
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.) 
Der sker løbende revision af undervisningsmaterialer. Dette fordi der er tale om studerende der 
arbejder i praksis og derfor ahr tæt tilknytning til dette område.  
På den baggrund er der store krav til at der leveres på sidste nye viden.  



C: Beskriv evt. øvrige indsatser for at sikre de studerendes kontakt med videngrundlaget max. ½ side) 
Ikke relevant her.  
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