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Referat 

 

Uddannelsesudvalgsmøde for administrations-
bacheloruddannelsen 
08.05.17 

Til stede: Karen Marie Kjær Johansen, Annette Aagaard Thuesen, Else Eriksen, Morten Kaj Han-
sen, Martin Engelberg, Andreas Smidt, Ole Brandstrup og Britt Malkiel Nielsen 
 
Afbud: Birgitte Stenderup Bente Poulsen Lone Olsen Diana Sejr Kromann Marianne Kirk Nielsen 
Anni Rosengren Korsbæk Rikke Nielsen 
 
 
 
Referent: BMNI 
 

Dagsordenspunkter  
 
1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer  

  
2. Endelig godkendelse af dagsorden  

  
3. Godkendelse af referat  

  
4. Meddelelser fra formand, studieleder og udvalgets medlemmer  

  
5. Kort orientering om turnusakkreditering og institutionsakkreditering v. Britt M. Nielsen  

  
6. Orientering og drøftelse af revision af valgmoduler 2018  

  
7. Drøftelse af den regionale uddannelsesdækning – herunder efter- og videreuddan-

nelse  

  
8. Praksisfeltets forståelse af administrationsbachelorernes kompetencer og mulige ar-

bejdsområder.   

Se medsendte præsentationer fra tidligere oplæg i udvalget samt uddannelsesfolder.   
  

9. Til kalenderen: Årsmøde den 28. september 2017 kl. 09.30-15.30 Esbjerg  
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Referat  

1. Præsentationsrunde udgår, da der ikke er nye medlemmer 
til mødet 

 

2. Dagsorden godkendt 
 

3. Referat godkendt 
 

4. Meddelelser  
På grund af andet møde på UCet, flyttes næste møde fra den 24. okt. til den 1. nov. 

5. Orientering om institutionsakkreditering og uddannelsens 
turnusakkreditering 

UCSYD er institutakkrediteret uden forbehold. Uddannelsens Turnusakkreditering er af-
sluttet med en godkendelse. 

6. Drøftelse af valgmoduler og praksisfeltets forståelse af 
Abs kompetencer og mulige arbejdsområder 

Uddannelsen skal udvikle nye valgmoduler, som skal godkendes i juni af udvalget v. for-
manden.  
I valgmodulerne skal de studerendes refleksive kompetencer styrkes og der skal være en 
stor kompleksitet. 
Vi drøftede hvilket kompetencer der var brug for og en række emner blev nævnt.  
Vigtige emner: 
Tværprofessionalitet (TPE i 4. sem.) 
Digitalisering 
Projektledelse  
Vejledning 
Økonomi - som en grundlæggende forudsætning  
Jura - Personale jura - Aftale retslig – under HR – tolkninger – forstå hvordan det bliver til 
- implementering 
HR 
Partnerskaber er vigtige – evt kombineres med samskabelse – også frivillige Partnerskab 
og jura 
Kommunikation på alle moduler 
 
 

7. drøftelse af den regionale uddannelsesdækning 
Kort drøftelse af at al efter/videreuddannelse ikke bør udbydes af fagforbund.  

 

Dato 
11.05.2017 
 
Reference 
bmni 
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Mulige områder kunne være Kommunikation og psykisk arbejdsmiljø – interessant med 
neutrale udbudssteder – som UCSYD – hvor mange forskellige faggrupper kan deltage 
sammen uden et specifikt fagligt fokus 
Til næste møde dagsordensættes et punkt med behov for efter/videreuddannelse 
 
 
Næste møde: 
Den 1. november kl 14.30-16.00 
 

Til kalenderen:  
Årsmøde den 28. september 2017 – et formiddagsarrangement på UCSYD, Esbjerg, der 
afsluttes med frokost.  
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