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1) Nøgletal (StudenterFokus sender den årlige kvalitetsrapport for de enkelte udbudssteder til relevant 
repræsentant fra 2. ledelsesniveau) 
 

 
 
Samtlige modulevalueringer i forhold til bedømmelse af fagligt udbytte og fagligt niveau kan gøres op 
som følger: 
90,6 % grønne markeringer, 2,3 % gule markeringer og 7,1 % røde markeringer 
 
 
 
2) Tilrettelæggelse og gennemførelse (Kondensat af statusopgørelsen fra spor B) 
Tilfredsstillende uddannelsesår med høj aktivitet og generelt stor tilfredshed hos de studerende jvf 
ovenstående nøgletal. De positive markeringer går især på tilfredshed med forståelse for og opnåelse 
af læringsmålene, den gode feedback og vejledning fra undervisernes side. De studerende markerer at 
niveauet har været tilpas og at uddannelsen har kvalificeret de studerendes praksis samt at der har 
været god sammenhæng og god balance mellem praksisviden og teoretisk viden. 
 
De utilfredse markeringer går dels på manglende forventningsafklaring mellem den studerende og 
dennes arbejdsplads (tid) samt en gennemgående utilfredshed med læringsmiljøet i form af lokaler, 
forplejning og IT-strukturer (herunder Blackboard). Desuden ønskes information om uddannelsesplan 
og litteraturliste ud tidligere. 
Uddannelsesspecifikt peges der på at i diplom i ledelse savnes flere modeller for empiriske 
undersøgelser og i social diplom savnes nyere litteratur og større forståelse for praksis koblet til teorier 
 
Videreuddannelsen har stort set opfyldt årets handlingsplan med gode, relevante og brugbare 
resultater. 
 
I forhold til kvalitetssikringssystemet har såvel arbejdet med systemet som de afviklede turnus-
akkrediteringer vist at systemet primært er udtænkt i forhold til grunduddannelserne og stort set ikke 
tilpasset de særlige vilkår der gælder for videreuddannelsen. 
 
 
 
 
 



3) Vidensgrundlag (Kondensat af statusopgørelsen fra spor F) 
Generelt stor tilfredshed med undervisernes vidensgrundlag. Største parten af videreuddannelsens 
undervisere kommer fra grunduddannelserne og/eller forskningsafdelingen. Her indgår de i 
vidensarbejde og kvalificering af dette. Videreuddannelsens egne medarbejdere er den del af 
Forskning, Innovations og videreuddannelsesafdelingen og derigennem koblet op på forskningsmiljøet 
og projekterne under forskningsprogrammerne. Via MUS-samtalerne vurderes særlige 
kompetenceudviklingstiltag for den enkelte og i videreuddannelsens ledelsesgruppe vurderes ligeledes 
behovet for relevant kompetenceudvikling bl.a. omkring den sælgende tilgang. 
 
Der skal fortsat fokuseres på at udvikle og kompetenceudvikle undervisere i forhold til nye 
undervisningsformer og fleksible tilrettelæggelsesformer da der spores en vis modstand fortsat hos 
underviserne. 
 
Specifikt på social diplom efterlyses en større sammenhæng fra praksis og fokus på nyere teorier og 
modeller. 
 
 
 
 
4) Relevans (Kondensat af statusopgørelsen fra spor I) 
 
Der er en tæt og løbende kontakt til aftagerfeltet samtidig med at de studerende ved 
videreuddannelsen som udgangspunkt kommer fra den praksis vi skal være tæt på. Så gennem mødet 
med de studerende kommer der brugbar information om praksis og de behov der foreligger. 
Der er nu flere aftagerfora oprettet og der er deltagelse i en lang række netværk og 
koordineringsmøder i området. Derigennem meldes om at videreuddannelsens uddannelser fortsat har 
en stor relevans for praksis. 
Der er fortsat uddannelsesområder hvor oprettelse af et aftagerpanel vil øge kontakten og dermed øge 
analyse af relevans for praksis  
 
 
 
 
 
5) Udviklingsplaner (Kondensat af udviklingstiltag fra spor B, F og I) 
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 – gennemsnitligt er 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 forventningsafstemning 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. 



Kvalitetsarbejdet 
Praksis samt turnusakkrediteringerne har vist at kvalitetssikringssystemet er udviklet primært med 
fokus på grunduddannelserne. Det giver en række huller og uhensigtsmæssigheder 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 kvalitetssikringssporene. 
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) 
 
Vidensniveau 
Videreuddannelsens medarbejdere deltager i Forskningsafdelingens projekter under de 4 
forskningsprogrammer bl.a. ved projekter vedrørende udvikling af undervisnings- og 
tilrettelæggelsesformer bl.a. vedr. anvendelse af teknologiske værktøjer 
Der udarbejdes beskrivelse af hvordan vidensgrundlag for eksterne undervisere sikres. 
 
Relevanssporet 
Styrkelse af aftagerdialogen gennem flere aftagerpaneler. Det vil ved afslutningen af 2017 være 
oprettet 3 nye aftagerpaneler. 
Deltagelse i netværksmøder – invitere til netværksmøder på udvalgte områder samt arrangere særlige 
temamøder for aftagerfeltet. 
 
Planlægning 
Ovenstående planlægges sammen med medarbejdere og videreuddannelsens ledergruppe og 
indskrives i videreuddannelsens handleplan for 2017 
6) Udfordringer (Kondensat af udfordringer fra spor B, F og I) 
 
Delvist de fortsatte udfordringer med hensyn til læringsmiljø (lokaler, forplejning og IT, herunder 
Blackboard) 
 
Desuden at kunne få frigjort undervisere fra grunduddannelserne til opgaver i videreuddannelsen 
 
Og endelig er der hos underviserne fra grunduddannelserne et manglende commitment til opgaver i 
videreuddannelsen. 
 
 
 
7) Direktionens tilbagemelding 
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