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I øvrigt deltog: Kamilla Risom, Thorhildur Jonsdottir og Linda Eg (studerende) under
punkt 3
Referent: Margrethe Cæsar Bjerg
Møde startede med kort præsentation af mødets deltagere.
1.
2.

3.

Godkendelse af dagsorden v/ formand Lene Roed
Godkendt
Præsentation af ny studieleder v. Magrethe Cæsar Bjerg
Margrethe Cæsar Bjerg har været ansat på UC SYD som underviser på
administrationsbacheloruddannelsen siden efteråret 2015. Hun har 9 års
erhvervserfaring fra den kommunale forvaltning. Hun har en kandidat i
pædagogisk sociologi bygget oven på en bachelor i statskundskab og har
desuden en diplomuddannelse i ledelse.
Margrethe Cæsar Bjerg er konstitueret i stillingen som studieleder for
administrationsbacheloruddannelsen og skatteuddannelsen frem til 1. oktober
2019.
Orientering omkring praktikken v. Margrethe Cæsar Bjerg og studerende
Studerende fra AB18A, Kamilla Risom, Thorhildur Jonsdottir og Linda Eg,
orienterede udvalget om en undersøgelse af praktikkoordineringen, som holdene
AB18A og ABH18 er i gang med at gennemføre i forbindelse med
undervisningen på modul 4: Metoder til opgaveløsning i den offentlige sektor.
Præsentationen er vedlagt referatet som bilag 1
Margrethe Cæsar Bjerg orienterede omkring praktikkoordineringsprocessen som
den ser ud på nuværende tidspunkt samt om fordelingen mellem offentlige og
private praktikker de seneste 3 år.
Præsentationen er vedlagt referatet som bilag 2

1/3

4.

5.

Eventuelle meddelelser fra formanden, uddannelseslederen og udvalgets
medlemmer
a. Orientering om oprettelse af ny stilling som praktikkoordinator og
studievejleder v. Margrethe.
Margrethe Cæsar Bjerg orienterede om en ny stilling som
praktikkoordinator og studievejleder pr. 1. august 2019. Stillingen
rummer praktikkoordineringen på både
administrationsbacheloruddannelsen og skatteuddannelsen. Herudover
rummer stillingen studievejledningen af
administrationsbachelorstuderende på Campus Esbjerg. I stillingen
ligger også forventningen om, at vedkommende skal arbejde med at
styrke praksistilknytningen på uddannelsen.
b. Orientering om studenterinitiativ ”fælles faglig forståelse” v.
studerende Pia Foldberg
Pia Foldberg orienterede om studenterinitiativet ’Fælles faglig
forståelse’, som var en dag lavet af studerende til studerende med
fokus på professionsidentitet. Der var god opbakning til dagen, hvor
næsten 100 studerende deltog. Der er en lille arbejdsgruppe af
studerende, der arbejder på at tilrettelægge en ny dag til efteråret og
det er meningen at der fremover skal være to af disse dage om året
c. Orientering om udbud af valgmoduler i 2020 v. Margrethe
Margrethe Cæsar Bjerg orienterede om ændringer i forhold til det
geografiske udbud af valgmoduler. Fra 2020 vil der både være
studerende på Campus Haderslev og Campus Esbjerg, som skal tage
valgmoduler. Da det ikke er rentabelt for uddannelsen at udbyde alle
valgmoduler på begge campus har undervisergruppen og studielederen
i samarbejde med hinanden lagt en plan for afviklingen af modulerne,
som sikrer et ligeligt udbud mellem campus og hvor en større andel af
modulerne fremover udbydes som blended learning, dvs. med en større
andel af net-baserede læringsforløb. De studerende kan som tidligere
år stadig tage valgmoduler på de andre UC’er.
Orienteringen afledte en drøftelse af modulernes faglige fokus og
indhold samt net-baserede læringsforløb. Uddannelsesudvalget ønsker
at drøfte udbuddet på et kommende møde bl.a. med udgangspunkt i
den nye studieordning.
Høring:
Margrethe Cæsar Bjerg opridsede ændringerne i bekendtgørelse og
studieordning
a. Forslag til national og institutionel studieordning.
National studieordning: Grundmodulerne 1-6 har fået et styrket fagligt
fokus inden for de enkelte moduler. Digital forvaltning er skrevet ind i
flere af modulerne og behandles særligt på modul 2, 5 og 6.
Institutionel studieordning: Overordnede bestemmelser for modulprøver
til reviderede moduler er tilføjet. Muligheden for legitimt at framelde sig
modulprøver senest 14 dag før prøven er fjernet. Bestemmelser om
deltagelsespligt og mødepligt er præciseret i forhold til konsekvenser.
b. Udkast til ny bekendtgørelse
Bekendtgørelsen: Beskæftigelsesområderne i forhold til
tilrettelæggelsen af valgmoduler fjernes fra bekendtgørelsen (Human
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6.

7.

8.

9.

resource, økonomi, skatte- og afgiftssystemet, velfærd,
beskæftigelsesindsats og uddannelses- og erhvervsvejledning). Digital
forvaltning er tilføjet som underpunkt til kerneområdet ’Administration’.
Uddannelsesudvalget havde ingen konkrete bemærkninger eller ændringsforslag
til bekendtgørelsen og studieordningen. Uddannelsesudvalget indstiller
studieordningen til endelig godkendelse i UC SYD´s bestyrelse.
Punktet afledte en drøftelse af flere forhold ved uddannelsen:
Der var enighed om, at praktikken ikke måtte ligge tidligere på uddannelsen.
Udvalget drøftede kort, hvordan de studerende opnår et bedre kendskab til
praksis tidligere i deres uddannelsesforløb. Udvalget ønsker en udvidet
drøftelse af dette på et fremtidigt møde.
Forskelle mellem prøveformer på tværs af UC’er. Hvordan skal regionale og
lokale forhold afspejles i prøveformerne. Skal der laves en fælles ramme fx
en prøveallonge?
Godkendelse af modulprøvebestemmelserne til den nye studieordning.
Godkendelsen er betinget af bestyrelsens godkendelse af studieordningen
den 11. juni 2019.
Modulprøvebestemmelserne blev godkendt.
Gennemgang af ministeriets dimittend- og studenterundersøgelse på
administrationsbacheloruddannelsen på UC SYD v. Margrethe
Punktet blev udsat til næste møde
Uddannelsesområdets efter- og videreuddannelse.
a. Orientering om samarbejde med EVU om ansøgning om diplom i
offentligt forvaltning v. Margrethe
Punktet blev udsat til næste møde
Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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