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Samtlige Akademi- og Diplomuddannelser ved UC SYD Videreuddannelse 
 
Skema udarbejdet af: videreuddannelseschef Jens Juulsgaard Larsen 
 
1) Mål og prioriteringer det kommende år (de væsentligste mål fra skema A; målene kan knytte sig 
til såvel resultater som processer): 
Generelle: 
Optimering af læringsmiljøet og nedbringelse af antallet dårlige evalueringer vedr. lokaler, 
forplejning og IT – minimum 80 % tilfredshed 
Optimering af tidsplan for udsendelse af uddannelsesplan og litteraturliste 
Mere effektfuld introduktion til Black Board 
Implementering af ny kommunikations- og markedsføringsplatform bl.a. med fokus på at fylde 
holdene op. 
Fortløbende afprøvning af nye undervisnings- og tilrettelæggelsesformer (minimum 5 nye tiltag) 
Øget aktivitet på alle akademiuddannelser – gennemsnitlig antal studerende øget med 10 % 
 
Uddannelsesspecifikke: 
PD: fokus på specialpædagogikmoduler tilrettet til nye vilkår i folkeskolen 
DEP: udbredelse af studieforberedende forløb 
Fag fra Læreruddannelsen: bedre forventnignsafstemning mellem kommune og UC SYD om bl.a. 
krav til studiet og tildelt tid. 
DUEK: implementering af feedback-aktiviteter i undervisningen. Disse skal fremgå af 
modulplanerne. 
Diplom i Ledelse: Igennem de første 9 moduler skal de studerende være blevet præsenteret for 
minimum 6 forskellige empiriske undersøgelsesmetoder 
Inden for de første 3 måneder efter aflevering af afgangsopgave skal UC SYD have kontaktet 
minimum 25 % af de studerende for at følge op på deres implementering af opgavens 
ledelsesudfordring. 
SD + diplom i Psykiatri: antallet af studerende er øget med 20 % 
Social Diplom: Praktikvejlederuddannelse færdigudviklet i forhold til tværfaglighed 
Diplom i Beskæftigelse: etablering af 4 støttede hold for områdets jobcentermedarbejdere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Planlægning af kvalitetsarbejdet (beskrivelse af de kvalitetssikringsaktiviteter, som bliver 
gennemført i det kommende år): 
Praksis samt turnusakkreditteringerne har vist at kvalitetssikringssystemet er udviklet udelukkende 
med fokus på grunduddannelserne. Det giver en række huller og uhnesigtsmæssigheder i forhold til 
de særlige vilkår der gælder for videreuddannelsens aktiviteter. 
Med afsæt heri samles alle Videreuddannelsens uddannelsesledere til workshop med UC SYDs 
kvalitetskoordinator for at udforme en særlig videreuddannelseslinje i kvalitetskiringsporene. 
En særlig vinkel vil her være skabelon for uddannelsesplaner som med afsæt i det nuværende 
system er vokset betragteligt i størrelse med den effekt at de bliver uoverskuelige for de 
studerende på videreuddannelsen der kommer fra praksis. 
Optimering af brug af ESDH gennem hele anvendelseskæden (fra adm til uddannelsesleder til 
modulansvarlig og til underviser) 



3) Organisering af kvalitetsarbejdet (beskrivelse af hvem der løser hvilke opgaver og hvem der 
følger op på opgaveløsningen nævnt under pkt. 2): 
Videreuddannelseschefen har ansvar for at den nævnte workshop med kvalitetskoordinator afholde 
si januar 2017. Workshoppen dækker alle de udfordrede felter. Aftalerne herfra implementeres hen 
over forår og træder i kraft pr. 1.8.2017. På aftalerne beskrives hvem der gør hvad hvornår for de 
enkelte dele. 
 
 
 
 
 
 
 
4) Input til revision af studieordninger (Såfremt der er dele af evalueringsarbejdet, der har givet 
anledning til revision af studieordningen, noteres forslagene her. Det gælder ændringer til såvel 
landsdækkende som institutionsspecifikke dele af studieordningen). 
Generelt: 
Revision af studieordninger sker i et sektorsamarbejde på landsplan. UC SYD deltager aktivt i dette 
samarbejde.  
 
Specifikt: 
Akademiuddannelserne: udarbejdelse af nye studieordninger (på landsplan) for alle de 
pædagogiske akademiuddannelser. 
Særlig fokus på kvalifikationsrammens bestemmelser for niveau 5 
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