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Uddannelsesudvalget ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen 

  

  

Indkaldelse 

 

Uddannelsesudvalgsmøde Ernæring og sundhed  

25.09.18 kl. 12.30 – 15.00, lokale 6246 Campus Esbjerg 

 

 
 

 

Mødeindkaldelse 

 

1. Velkomst og præsentation  

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

 

3. Opfølgning på det sidste referat (Bilag 1: Referat fra møde 20.02.18) 

 

4. Meddelelser 
a. Formandskabet 
b. Studielederen 
c. Udvalgets medlemmer 

 

5. Konstituering af uddannelsesudvalget (Bilag 2: Forretningsorden for den afsluttede pe-

riode og Bilag 3: Standardforretningsdagsorden for den kommende periode.) 

a. Drøftelse af og evt. justering af standardforretningsorden for den kom-

mende periode 

b. Valg af formand og næstformand 

c. Evt. forslag til besættelse af vakante pladser i uddannelsesudvalget  

 
 

6. Forhold omkring uddannelsen, jf. BEK nr 192 af 27/02/2014, bilag 1, kap. 5, § 16 stk. 
4 (kvalitet og relevans for samfundet, uddannelsesdækning, udvikling af nye og eksi-
sterende uddannelser, undervisnings- og prøveformer, den lokale studieordning)  

a. Studieordningen.  
Orientering om mindre rettelser (Bilag 4) 
Drøftelse af fremtidssikring og revisionsarbejde ifht. studieordning 

b. Den nationale følgegruppe for studieordningen ved ES. Orientering fra 
studielederen om proces og forløb 
Følgegruppen monitorerer på følgende punkter:  
Studieintensitet, FoU-basering, tværsektorielt og – professionelt, simu-
lationsundervisning.  
Desuden har følgegruppen besluttet at monitorere på kompetence 2 på 
fællesdelen: ”Den studerende kan selvstændigt agere inden for organi-
satoriske sammenhænge, herunder sundhedsvæsnet” 
 
 

7. Turnusakkreditering af ernæring og sundhedsuddannelsen ved UC SYD foråret 2018, 

hvordan gik det?  En orientering fra studielederen samt en drøftelse af implementering 

af handlenotatet (Bilag 5) 

 
8. Opfølgning på formiddagens program og drøftelse af den strategiske rammekontrakt 

ifht. ernæring og sundhedsuddannelsen 

 

 

Dato 

25.09.2018 

 

Reference 

poha 
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9. Næste møde 

Drøftelse af tid, sted, form og indhold  
 
 

 

Desuden er der vedhæftet følgende bilag:  

Den reviderede studieordning ES august 2018 

Sammensætning af uddannelsesudvalget for ernæring og sundhedsuddannelsen  

UC SYD’s strategiske rammekontrakt 

Program for 25.09 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Pia Øxenberg Hansen (POHA) 

Studieleder 

Ernæring og sundhed 

 

poha@ucsyd.dk 

72665125 

 


