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1.

Kort præsentationsrunde

Det nye uddannelsesudvalg er nedsat for perioden 1. november 2018 – 31. april 2022.
Alle medlemmer om bordet giver en kort præsentation.
Velkomst v/uddannelseschef Jane Hansen.
Det nye uddannelsesudvalg etableres i det fusionerede UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt som en følge af, at perioden for det afgående udvalg, konstitueret i januar 2015, er udløbet. Stor tak for indsatsen til de medlemmer, der træder ud.
Udvalget består af i alt 18 medlemmer, heraf 2 medarbejderrepræsentanter, 2 studerende
samt en medarbejder fra Efter- og videreuddannelse. Tilforordnede er Uddannelseschef og
uddannelsesleder (Bilag). Liste med kontaktinformation etableres og lægges op på hjemmesiden ucl.dk på uddannelsesudvalgets egen side.
Valgperiode: 1. november 2018 – 31. april 2022
Efter en præsentation af de enkelte medlemmer drøftede udvalget erfaringer og resultater
opnået, samt forventninger til udvalgets arbejde. Det er vigtigt at:
Styrke viden, kompetencer og digitale færdigheder (tilføres branchen)
Bygge videre på de opnåede resultater. Kommunikation omkring hvad dimittenderne kan (over for aftagerne).
Udnytte mulighederne for at udbyde lokalt tilpassede valgfag. Drøfte valgfag
på næste møde.
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Konstituering

2.

I standardforretningsordenen for uddannelsesudvalg er det kortfattet listet, hvilke formalia
udvalget skal igennem for at konstituere sig.
Der skal:
- afholdes valg af formand for udvalget. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal
blandt de tilstedeværende medlemmer.
- tages stilling til antallet af ordinære udvalgsmøder
Herudover skal forretningsordenen ajourføres og en liste med kontaktinformationer på udvalgsmedlemmer publiceres på udvalgssiden på www.ucl.dk.
Bilag:
- Bilag 1 Standardforretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCL Erhvervsakademi
og Professionshøjskole
- Bilag 2 Uddannelsesudvalgs roller ansvar og opgaver

Indstilling
Det indstilles, at
- der afholdes valg til formand for udvalget
- antallet af ordinære møder fastsættes
- at udvalget vedtager forretningsordenen, samt giver formand uddannelseschef/-leder bemyndigelse til at ajourfører afsnittet med beskrivelse af udvalgsmedlemmerne.
- den nyvalgte formand og uddannelseschef/-leder igangsætter arbejdet med at lave
en mødeplan for ordinære møder og sørger for, at der sker opdatering af udvalgets
hjemmeside.
Udvalget konstituerede enstemmigt med Holger Brodersen, Hotel Christiansminde, udpeget af HK som formand. Holger Brodersen (HB) modtog valg.
Udvalget besluttede at holde 3 møder om året (Doodle udsendes for datoplanlægning).
Møderne placeres i april, september, 11. november 2019 (fællesmøde) samt eventuelt et
temamøde.
Forretningsordenen blev drøftet og vedtaget.
UCL er sekretariat for udvalget: Dagsorden og materialer fremsendes senest en uge før
mødets afholdelse.
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3.

Strategisk ambition

Som opfølgning på Jens Mejer Pedersens oplæg på fællesdelen bedes uddannelsesudvalget drøfte følgende spørgsmål:
1. Hvad er jeres overordnede tilbagemelding på den fremlagte strategiske ambition?
2. Bør der være supplerende indikatorer/elementer i den strategiske ambition, set ud
fra jeres perspektiv?
3. Hvordan kunne uddannelsesudvalgene inddrages i det videre arbejde med udformning af den strategiske ambition?
Udvalgets input sendes retur til direktionen, hvorefter de tages med i den videre proces
med at formulere en strategisk ambition for institutionen.
Udvalget drøftede på basis af oplægget fra Jens Mejer Pedersen de strategiske ambitioner.
Fremragende uddannelser: Interessant at påvirke, vil noget.
Væsentligt: Uddannelser virker i virkeligheden. God tilgang. Det praksisnære er vigtigt.
Enkelheden i strategien bliver afgørende for, at hver uddannelse kan finde sine pejlemærker og udnytte åbne muligheder. Udvalget vurderer, at det er væsentligt, at de enkelte
ord/begreber defineres nærmere, så der kan ageres efter disse.
UCL kunne overveje muligheden for at inddrage udvalget/dele af medlemmerne i strategiprocessen eller som en temadag.
Det overordnede pejlemærke om fremragende uddannelser tenderer at være en mission,
og peger på kvalitet i uddannelserne, der fører til fremragende uddannelser. Det er vigtigt,
at kvalitetssystemet understøtter uddannelserne og sætter studerende og medarbejderes
virke i fokus. Dermed medvirker kvalitetssystemet til at styrke uddannelsernes videngrundlag, tilrettelæggelse og indhold og relevans i forhold til dimittender og aftagere.

4.

Eventuelt

Praktik er flyttet til 4. semester. Kan der på de øvrige semestre inddrages virksomheder fx
systematiseret som studiejobaftale og efterfølgende praktikaftale. Holger Brodersen foreslår, at udvalget medvirker til en drøftelse og kvalificering af gode modeller for tidlig praksisinddragelse for den enkelte studerende.
Events planlægges typisk med et år som horisont, så derfor blev der rejst et spørgsmål om
praktikperioden kan udvides fx med en dag om ugen i perioden før eller efter det formelle
forløb. Flere af udvalgets medlemmer tilkendegiver et behov herfor. Det handler om, at de
studerende skal have indblik i hele processen fra opstart til afvikling og evaluering.
Jane gav afslutningsvist en kort status på optag og antal studerende på uddannelserne pr.
semester.

3/3

