
SKEMA C – SAMARBEJDE MELLEM EVU OG FORSKNING OG UDVIKLING 
 
A: EVU-chefen nedfælder i punkform udbuddets ønskede udviklingstiltag vedr. kvalitetssikring og -
udvikling af videngrundlaget.  
 
Vedr. Kvalitetssikring: 
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) 
 
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. 
 
Vedr. vidensgrundlag: 
Væsentligt at påpege at størsteparten af videreuddannelsens undervisere er ansat i enten 
grunduddannelserne eller i forskningsafdelingen. Disse medarbejdere får der deres vidensgrundlag 
dækket der. Kun en lille del af underviserne er ansat direkte i videreuddannelsen. For disse gælder 
følgende: 

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 
 
 
B: Forskningschefen for F & U beskriver kort mål for samarbejdet med EVU og beskriver kort, hvordan 
udviklingstiltaget forankres, ressourceomfanget og tidsafgræsning. (Omfang 1-2 sider) 
  
Ad Kvalitetssikring 
Alle aktiviteter der ønskes genneført på kvalitetssikringsområdet er indskrevet i videreuddannelsens 
handleplan for 2017 og gennemføres i samarbejde med kvalitetskoordinator. 



Forskningschefen er formand for arbejdsgruppe der analyserer og revurderer 
kvalitetssikringssystemet. Videreuddannelsen har en medarbejder med i arbejdsgruppen. 
 
Ad. vidensgrundlag: 

a. Forsknings- og udviklingsprojekter (FoU) initieret af uddannelsen selv: 
Planlægges sammen med medarbejderen og indskrives i videreuddannelsens handleplan for 2017 
 

b. Forskningsprojekter under UC Syddanmarks forskningsprogrammer 
Udvikles sammen med forskningsafdelingen og er den del af forskningsprogrammerne. Indskrives i 
videreuddannelsens handleplan for 2017 
 

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

d. Forelæsninger under videncentrenes forelæsningsprogrammer: 
Aftales med forskningsafdelingen og indskrives i videreuddannelsens handleplan for 2017 
 
Alle ovennævnte aktiviteter er efter aftale mellem Forskningschefen oig Videreuddannelseschefen 
indskrevet i videreuddannelsens handleplan for 2017 – se denne. 
 
Ressourceforbrug opgøres for hvert enkelt projekt/projektdeltager og synliggøres i medarbejderens 
opgavebudget. 
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