
SKEMA B – UDVIKLINGSPLAN FOR VIDENGRUNDLAGET – VIDEREUDDANNELSEN - 2017 
 
Samtlige Akademi- og diplomuddannelser ved UC SYD 
Videreuddannelsen 

Vedr. året: 2017 

Udarbejdet af: videreuddannelseschef Jens Juulsgaard Larsen Den: 4.1.17 
A: Hvad er stærke punkter i akademi- og diplomuddannelsernes statusopgørelse, jf. skema A (nævn 5-
8 punkter)? 

a. Stor tilfredshed med vejledningen under uddannelsen 
b. Meget stor andel af de studerende består eksamen med fine resultater 
c. Tilfredshed med forståelse og opnåelse af læringsmål 
d. God feedback fra underviserne 
e. Undervisningen har kvalificeret de studerendes praksis 
f. God sammenhæng mellem praksis og teori 
g. Tilfredshed med uddannelsernes niveau 

 
B: Hvad er svage punkter i akademi- og diplomuddannelsernes statusopgørelse, jf. skema A (nævn 5-
8 punkter)? 

a. Manglende forventningsafstemning mellem de studerende og deres arbejdsgiver vedr. tid til 
studiet 

b. I nogle tilfælde sen udmelding om uddannelsesplan og litteraturliste pga. manglende antal 
tilmeldinger ved tilmeldingsfrist. 

c. Fortsat stor utilfredshed med læringsmiljø i form af lokaler, forplejning og IT 
d. Balckboard har begrænsninger 
e. Specielt børn og unge diplom: mere fokus på praksis og nyere teori 
f. Kobling til handlekompetencer 

 

C: Beskriv kort Videreuddannelsens 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) 
Væsentligt at påpege at størsteparten af videreuddannelsens undervisere er ansat i enten 
grunduddannelserne eller i forskningsafdelingen. Disse medarbejdere får der vidensgrundlag dækket 
der. Kun en lille del af underviserne er ansat i videreuddannelsen. 

a. Forsknings- og udviklingsprojekter (FoU) initieret af uddannelserne selv: 
Projekter vedrørende udvikling af undervisnings- og tilrettelæggelsesformer bl.a. vedr. 
anvendelse af teknologiske værktøjer 

b. Forskningsprojekter under UC Syddanmarks forskningsprogrammer 
Videreuddannelsens medarbejdere deltager i Forskningsafdelingens projekter under de 4 
forskningsprogrammer 

c. Projektpræsentationer på UC Syddanmarks forskningsdag: 
Minimum 4 præsentationer fra medarbejdere ved videreuddannelsen 

d. Forelæsninger under videncentrenes forelæsningsprogrammer: 
Minimum 2 præsentationer fra medarbejdere ved videreuddannelsen 

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. Planlægges sammen med medarbejderen og indskrives i videreuddannelsens handleplan for 

2017 

i. Forskningsprojekter under UC Syddanmarks forskningsprogrammer 



Udvikles sammen med forskningsafdelingen og er den del af forskningsprogrammerne. 
Indskrives i videreuddannelsens handleplan for 2017 

j. Projektpræsentationer på UC Syddanmarks forskningsdag: 
Aftales med planlægningsgruppen. Indskrives i videreuddannelsens handleplan for 2017 

k. Forelæsninger under videncentrenes forelæsningsprogrammer: 
Aftales med forskningsafdelingen og indskrives i videreuddannelsens handleplan for 2017 

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

m. Andet:  

E: Videreuddannelsens forslag til kompetenceudviklingstiltag, som er afledt af udviklingsplanen. 
Forslagene indgår som behov for kompetenceudvikling i forbindelse med MUS: 
Der afholdes undervisermøder, hvor temaer drøftes. Underviserne deltager i relevante konferencer og 
temadage samt kan anmode om deltagelse i f.eks. masteruddannelser. 
Medarbejderne deltager i faglige netværk på regional og national niveau. 
Der laves en samlet plan for denne indsat – dette indskrives i videreuddannelsens handleplan for 2017. 
Der udarbejdes beskrivelse af hvordan vidensgrundlag for eksterne undervisere sikres. 
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