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1.

Drøftelse: Ennova-undersøgelsen (20 min)
På dette møde er der jf. kvalitetsårshjulet fokus på status og udviklingsplan for tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen (SUP T&G). Baggrunden for SUP T&G er
bl.a. Ennova undersøgelsen.

1.1

Bilag
Bilag 1.1 Studietilfredshedundersøgelse 2016 UCSJ Bioanalytiker (Ennova)
Bilag 1.2 SUP processen i uddannelserne
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2.

Strategiprocessen (20 min)
Processen med at udfolde UCSJ’s strategi blev sat i gang umiddelbart efter sidste uddannelsesudvalgsmøde, og Center for Sygepleje og Bioanalyse har valgt projektet
”Flere sygeplejersker til Nordvestsjælland” som den indsats, der skal være med til at
realisere strategiens målsætninger. Mette fremlægger på mødet de nærmere detaljer
om indmeldingen, og orienterer om den videre proces i det omfang den er blevet lagt
fast.
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3.

Status på følgegruppe og nye studieordninger for
sundhedsuddannelserne (20 min)
Mette fremlægger på mødet rammerne for arbejdet i følgegrupperne.

3.1

Bilag
Bilag 3.1 Kommissorium for de 9 monofaglige følgegrupper 30 juni 2016
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4.

Nyansættelser (10 min)
Kasper orienterer om nyansættelser på uddannelsen.
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5.

Uddannelseskoordinatormøde (10 min)
Kasper orienterer om rammerne for og indholdet i uddannelseskoordinatormødet.
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6.

Workshop om uddannelsesudvalg afholdt af
Danske Professionshøjskoler den 5. december
(20 min)
Den 5. december 2017 afholdt Danske Professionshøjskoler en workshop med FTF for
at sætte fokus på videndeling af best practice fra uddannelsesudvalg på professionshøjskolerne.
I 2017 vil der være en proces i UCSJ med henblik på den nye udpegningsperiode for
2018-2022. Her vil inputs fra workshoppen naturligvis blive bragt ind.
Den endelige plan for processen er ikke fastlagt endnu, men uddannelsesudvalget vil
naturligvis blive inddraget i processen løbende.
Input fra denne første drøftelse i udvalget vil blive indsamlet og anvendt allerede nu.
Udvalget tager en indledende drøftelse af referatet fra mødet.

6.1

Bilag
Bilag 6.1 Opsamling workshop om uddannelsesudvalg_final
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7.

Udvalgets funktion og sammensætning (20 min)
Se venligst Marianne Pedersens mail i Bilag 7.1 for nærmere information om drøftelse.

7.1

Bilag
Bilag 7.1 Input i forbindelse med min deltagelse i formandsmøde på UCSJ
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