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Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Det social- og samfundsfaglige område

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i Socialformidling er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant
adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående
voksenuddannelse (VVU), samt at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende
uddannelse.

Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
60

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag
Formålet med Diplomuddannelsen i Socialformidling er at kvalificere de studerende til at varetage rådgivning,
sagsbehandling, koordination, samarbejde og udviklingsorienterede opgaver i komplekst socialt arbejde i både offentligt og
privat regi på lige fod med socialrådgivere. Uddannelsen skal styrke deltagernes personlige og faglige kompetencer til at
tilrettelægge, udvikle og udføre socialt arbejde i såvel offentlige som private organisationer. Uddannelsen skal herved
medvirke til at sikre kvalificeret arbejdskraft på det sociale område ved at bidrage til at sikre en løbende
kompetenceudvikling af voksne, der udfører socialt arbejde i såvel offentlige som private organisationer. Formålet ligger
inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer
Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler på hver 10 ECTS-point, et obligatorisk modul på 5 ECTSpoint, et valgfrit
modul på 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point, der afslutter
uddannelsen. Uddannelsen er opbygget således, at de studerende opnår generelle fællesfaglige kompetencer i forhold til
at udføre socialt arbejde, og således, at de kan udbygge deres erhvervskompetence indenfor et specifikt arbejdsområde.
De valgfrie moduler kan være: børn og unge, beskæftigelse eller udsatte voksne og personer med handicap.
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Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen
Samme som andre udbydere

Forslag til censorkorps
Samme som andre udbydere

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én
fil
Diplom Socialformidling_samlet.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800
anslag
UC SYD ønsker at udvide udbuddet af videreuddannelser indenfor det sociale område på baggrund af en stigende
efterspørgsel, samt et øget politisk fokus på opkvalificering og kvalitet i behandling og betjening af borgere hos kommuner,
regioner og i den private sektor. Modulerne for diplomuddannelsen i socialformidling kan indgå på tværs af beslægtede
diplomuddannelser som vi udbyder, og passer ind som en del af UC SYDs faglige miljø og uddannelsesportefølje på det
sociale område. Uddannelsen vil dermed gøre det muligt for UC SYD at opkvalificere ansatte i den offentlige og private
sektor, som har behov for at hæve deres kompetenceniveau. Ved at udbrede uddannelsesmulighederne vil UC SYD kunne
styrke helhedsdækningen af efter- og videreuddannelser indenfor det sociale område i Syddanmark.

Uddybende bemærkninger
UC SYD samarbejder med virksomheder og kommuner i sit dækningsområde om kurser, temadage, forsknings- og
udviklingsprojekter samt efter- og videreuddannelser inden for hele det velfærdsfaglige område, herunder det sociale.
Uddannelsen tilknyttes dermed til et velfunderet og stærkt fagligt miljø.

Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Det er UC SYDs opfattelse, at der er en stigende erkendelse af behovet for veluddannede medarbejdere på det sociale
område. Behovet forventes desuden at øges i takt med at muligheder for efter- og videreuddannelse stiger. Det er således
meget vanskeligt at sige noget meget præcist om behovet for dimittender med diplomuddannelsen i socialformidling.
Behovet for dimittender viser sig ofte først, når der reelt er et tilgængeligt uddannelsestilbud.

På baggrund af de interviews, der er gennemført, anslår UC SYD, at der vil være behov for 20-30 dimittender/år fra UC
SYD.

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Metode
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Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en række respondenter fra
repræsentative og relevante offentlige og private virksomheder i UC SYDs dækningsområde. Interviewene er gennemført
enten i forbindelse med besøg på virksomhederne eller som telefoninterviews.

UC SYD har desuden udarbejdet en støtteerklæring, som interessenter i uddannelsen har kunnet rekvirere og underskrive.

Grundet situationen med COVID-19 har der været frafald blandt respondenterne, men UC SYD er af den opfattelse at de
inkluderede respondenter er repræsentative for behovsafdækningen.

I forhold til Diplomuddannelsen i socialformidling er modtaget besvarelser fra følgende organisationer:

•

Esbjerg Kommune

•

Haderslev Kommune

•

Kolding Kommune

•

Varde Kommune

•

Sønderborg Kommune

•

HK Sydjylland

•

Socialområdet, Region Syddanmark

Der er modtaget støtteerklæringer fra:

•

Esbjerg Kommune

•

Kolding Kommune

•

Haderslev Kommune

•

HK Sydjylland
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•

Socialområdet, Region Syddanmark

•

Varde Kommune

•

Erhvervsakademi Sydvest

Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering.
Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Diplomuddannelsen i socialformidling – beslægtede uddannelser og udbydere i Region Syddanmark:

•

Diplomuddannelse i beskæftigelse – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

•

Den Sociale Diplomuddannelse – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

•

Diplom i Socialformidling – udbydes af UCL EA/PH

•

Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

•

Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD

Den nærmeste beslægtet uddannelse til Diplomuddannelsen i socialformidling er Professionsbacheloruddannelsen
Socialrådgiver. Diplom henvender sig til målgrupper med professions- eller akademiuddannelse og relevant
erhvervserfaring. Diplomuddannelsen i socialformidling henvender sig til personer, der skal opkvalificeres til at varetage
sagsbehandling, koordination, samarbejde og udviklingsorienterede opgaver i komplekst socialt arbejde i både offentligt og
privat regi.

Uddybende bemærkninger
Se venligst vedhæftede bilag

Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede
udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag
Medarbejdere der er indenfor uddannelsens målgruppe arbejder typisk allerede med rådgivning og sagsbehandling eller
relaterede områder. Behov for opkvalificering opstår ofte undervejs i karriereforløbet i takt med at medarbejderen forventes
at takle mere komplekse og udviklingsorienterede opgaver. Uddannelsen udvider udbuddet af relevante uddannelser og
fagmoduler til aftagerorganisationerne, og UC SYD vurderer eventuelle konsekvenser for beslægtede udbud udelukkende
vil være positive.
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Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse
Diplomuddannelsen i socialformidling giver adgang til relevante masteruddannelser.

Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag
På baggrund af interviewene i behovsundersøgelsen forventer UC SYD fordelt på sine fire campusser at kunne optage:

2021: 20 studerende

2022: 30 studerende

2023: 50 studerende

Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag

Øvrige bemærkninger til ansøgningen

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
20_49052-23 C5-C8 - Godkendelse af diplom i Socialformidling - UC Syd 2036511_729797_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
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Uddannelses- og Forskningsministeriet
Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU)

Styrkelse af udbud på efter- og videreuddannelsen
UC SYD ansøger i ansøgningsrunde 2020-2 RUVU om følgende udbudsgodkendelser på
alle sine fire campusser (Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa):
•
Udbud af Diplomuddannelsen i Socialformidling
•
Udbud af Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde
•
Udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis
•
Udbud af Akademiuddannelsen i Velfærdsteknologi
Ansøgningerne understøtter UC SYDs strategiske mål om at styrke det regionale udbud
af efterspurgte efter- og videreuddannelser på såvel akademi- som diplomniveau inden
for ledelse, forvaltning og administration. Eftersom uddannelserne retter sig mod
overlappende aftagerfelter, er der stort sammenfald af respondenter i
behovsundersøgelserne. UC SYDs udbud af uddannelserne vil først og fremmest rette sig
til det offentlige arbejdsmarked.

Dato
15.09.2020
Journal nr.
0-00-04-23/2020
Reference
pekj

UC SYD ønsker at udvide udbuddet af videreuddannelser indenfor det sociale område på
baggrund af en stigende efterspørgsel, samt et øget politisk fokus på opkvalificering og
kvalitet i behandling og betjening af borgere hos kommuner, regioner og i den private
sektor. Modulerne for diplomuddannelsen i socialformidling kan indgå på tværs af
beslægtede diplomuddannelser som vi udbyder, og passer ind som en del af UC SYDs
faglige miljø og uddannelsesportefølje på det sociale område. Uddannelsen vil dermed
gøre det muligt for UC SYD at opkvalificere ansatte i den offentlige og private sektor, som
har behov for at hæve deres kompetenceniveau. Ved at udbrede
uddannelsesmulighederne vil UC SYD kunne styrke helhedsdækningen af efter- og
videreuddannelser indenfor det sociale område i Syddanmark.
I praksis forholder det sig således, at de enkelte hold på efter- og videreuddannelserne
samler deltagere fra hele UC SYDs dækningsområde. Det er årsagen til, at UC SYD ansøger om udbudsret af uddannelserne på alle vore fire campusser, således at modulerne
kan udbydes fordelt på de fire campusser og skifte efter en passende turnus, så de studerende kan planlægge deres forløb bedst muligt.

UC SYD

Det er mit håb, at de nævnte prækvalifikationsansøgninger imødekommes, da de – som
beskrevet i de enkelte ansøgninger – vil bidrage til at sikre et bredt udbud af
videregående uddannelser af høj kvalitet i Region Syddanmark.

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Venlig hilsen

ucsyd@ucsyd.dk
7266 2000
EAN 57 98 000 55 46 34
CVR 30 84 04 02

Birthe Friis Mortensen
Rektor
bfmo@ucsyd.dk
7266 2024
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Redegørelse for behovet for Diplomuddannelsen i Socialformidling med placering på UC SYD’s fire campusser i henholdsvis Esbjerg, Kolding, Haderslev og
Aabenraa
Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller regionalt
UC SYD ønsker at udvide udbuddet af videreuddannelser indenfor det sociale område på
baggrund af en stigende efterspørgsel, samt et øget politisk fokus på opkvalificering og
kvalitet i behandling og betjening af borgere hos kommuner, regioner og i den private sektor. Modulerne for diplomuddannelsen i socialformidling kan indgå på tværs af beslægtede diplomuddannelser som vi udbyder, og passer ind som en del af UC SYDs faglige
miljø og uddannelsesportefølje på det sociale område. Uddannelsen vil dermed gøre det
muligt for UC SYD at opkvalificere ansatte i den offentlige og private sektor, som har behov for at hæve deres kompetenceniveau. Ved at udbrede uddannelsesmulighederne vil
UC SYD kunne styrke helhedsdækningen af efter- og videreuddannelser indenfor det sociale område i Syddanmark.
UC SYD samarbejder med virksomheder og kommuner i sit dækningsområde om kurser,
temadage, forsknings- og udviklingsprojekter samt efter- og videreuddannelser inden for
hele det velfærdsfaglige område, herunder det sociale. Uddannelsen tilknyttes dermed til
et velfunderet og stærkt fagligt miljø.

Dato
15.09.2020
Journal nr.
0-00-04-23/2020
Reference
pekj

På baggrund af de interviews, der er gennemført, anslår UC SYD, at der vil være behov
for 20-30 dimittender/år fra UC SYD.
Ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse
Diplomuddannelsen i socialformidling – beslægtede uddannelser og udbydere i Region
Syddanmark:
•
Diplomuddannelse i beskæftigelse – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD
•
Den Sociale Diplomuddannelse – udbydes af UCL EA/PH og UC SYD
•
Diplom i Socialformidling – udbydes af UCL EA/PH
•
Diplom i Offentlig Forvaltning og Administration – udbydes af UCL EA/PH og UC
SYD
•
Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver – udbydes af UCL EA/PH og
UC SYD
Den nærmeste beslægtet uddannelse til Diplomuddannelsen i socialformidling er Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver. Diplom henvender sig til målgrupper med professions- eller akademiuddannelse og relevant erhvervserfaring. Diplomuddannelsen i socialformidling henvender sig til personer, der skal opkvalificeres til at varetage sagsbehandling, koordination, samarbejde og udviklingsorienterede opgaver i komplekst socialt
arbejde i både offentligt og privat regi.
Medarbejdere der er indenfor uddannelsens målgruppe arbejder typisk allerede med rådgivning og sagsbehandling eller relaterede områder. Behov for opkvalificering opstår ofte
undervejs i karriereforløbet i takt med at medarbejderen forventes at takle mere komplekse og udviklingsorienterede opgaver.

UC SYD
Lembckesvej 7A
6100 Haderslev
ucsyd@ucsyd.dk
7266 2000
EAN 57 98 000 55 46 34
CVR 30 84 04 02
ucsyd.dk
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Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender
UC SYD ansøger i ansøgningsrunde 2020-2 RUVU om følgende udbudsgodkendelser på
alle sine fire campusser (Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa):
•
Udbud af Diplomuddannelsen i Socialformidling
•
Udbud af Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde
•
Udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis
•
Udbud af Akademiuddannelsen i Velfærdsteknologi i Praksis
Ansøgningerne understøtter UC SYDs strategiske mål om at styrke det regionale udbud
af efterspurgte efter- og videreuddannelser på såvel akademi- som diplomniveau inden
for velfærdsområderne social og sundhed. Eftersom uddannelserne retter sig mod overlappende aftagerfelter indenfor de to områder, er der stort sammenfald af respondenter i
behovsundersøgelserne.
Det er UC SYDs opfattelse, at der er en stigende erkendelse af behovet for veluddannede
medarbejdere på det sociale område. Behovet forventes desuden at øges i takt med at
muligheder for efter- og videreuddannelse stiger. Det er således meget vanskeligt at sige
noget meget præcist om behovet for dimittender med diplomuddannelsen i socialformidling. Behovet for dimittender viser sig ofte først, når der reelt er et tilgængeligt uddannelsestilbud.
Behovsafdækning
I det følgende beskrives, hvorledes behovsafdækninger er tilrettelagt og gennemført og
hvilke konklusioner, der kan drages af undersøgelsen.
UC SYDs dækningsområde 1 behandles her som et sammenhængende område, idet hold
på efter- og videreuddannelserne sjældent kan oprettes for deltagere alene fra én eller
evt. to nabokommuner; deltagere på et hold vil typisk komme fra alle hjørner af dækningsområdet, og det ligger UC SYD på sinde at kunne sprede fordele og ulemper ved
kort/lang transporttid nogenlunde ligeligt blandt deltagerne. Tanken er således ikke at
kunne udbyde alle moduler på alle udbudssteder samtidig, men at kunne udbyde moduler
fordelt på de fire campusser og skifte efter en passende turnus, så de studerende kan
planlægge deres forløb bedst muligt.

Metode
Der er gennemført interviews på baggrund af en semistruktureret spørgeguide med en
række respondenter fra repræsentative og relevante offentlige og private virksomheder i
UC SYDs dækningsområde. Interviewene er gennemført enten i forbindelse med besøg
på virksomhederne eller som telefoninterviews.
Forud for interviewet har respondenterne fået tilsendt et faktaark, der kort fortæller om
målgruppen, adgangskrav, indholdet i, strukturen og tilrettelæggelsen af uddannelsen.
Respondenterne har ligeledes fået tilsendt spørgeguiden, så de kunne være forberedte
på indholdet i interviewet. Spørgeguiden omfatter følgende emner:
•
Kort beskrivelse af egen virksomhed, volumen og kunder/brugere
•
Omfanget af potentielle deltagere på uddannelsen
•
Formål og forventninger til outcome af efter- og videreuddannelse
1

UC SYDs dækningsområde omfatter kommunerne: Aabenraa, Billund, Esbjerg, Fanø, Haderslev,
Kolding, Tønder, Varde, Vejen og Sønderborg.
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•
•

Stillingtagen til digital læring/e-læring
Stillingtagen til deltagelse i advisory board.

UC SYD har desuden udarbejdet en støtteerklæring, som interessenter i uddannelsen har
kunnet rekvirere og underskrive.
Respondenter – interviewpersoner
I behovsafdækningen har respondenter fra fremtidige aftagerorganisationer deltaget. De
udvalgte organisationer er repræsentative for de virksomheder og organisationer, som UC
SYD samarbejder med i dag, og de er samtidig repræsentative for det arbejdsmarked, der
findes i UC SYDs dækningsområde.
Grundet situationen med COVID-19 har der været frafald blandt respondenterne, men UC
SYD er af den opfattelse at de inkluderede respondenter er repræsentative for behovsafdækningen.
Nedenstående liste beskriver de aftagerorganisationer, som er blevet kontaktet i forbindelse med alle fire uddannelser:
•
Udbud af Diplomuddannelsen i Socialformidling
•
Udbud af Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde
•
Udbud af Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis
•
Udbud af Akademiuddannelsen i Velfærdsteknologi

Aftagerorganisationer
Esbjerg Kommune
Ca. 8.000 medarbejdere
Haderslev Kommune
Ca. 4.700 medarbejdere
Kolding Kommune
Ca. 7.500 medarbejdere
Socialområdet, Region Syddanmark
Ca. 3.000 medarbejdere i Region Syddanmark
Fagforeningen FOA,
Ca. 38.000 medlemmer i Syddanmark
Fredericia Kommune
Ca. 4.000 medarbejdere
Vejen Kommune
Ca. 3.400 medarbejdere
Landsorganisationen for Sociale Tilbud
471 medlemsorganisationer
Fonden Tagkærgaard
45 medarbejdere
Varde Kommune
Ca. 3.100 medarbejdere
HK Sydjylland
Ca. 40.000 medlemmer
Sønderborg Kommune
Ca. 5.500 medarbejdere
Tønder Kommune
Ca. 3.500 medarbejdere
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Sygehus Sønderjylland
Ca. 3.000 medarbejdere i Region Syddanmark
I undersøgelsen repræsenterer respondentorganisationerne tilsammen godt 42.000 medarbejdere, og de faglige organisationer repræsenterer ca. 78.000 medlemmer.
I forhold til Diplomuddannelsen i socialformidling er modtaget besvarelser fra følgende organisationer:
•
Esbjerg Kommune
•
Haderslev Kommune
•
Kolding Kommune
•
Varde Kommune
•
Sønderborg Kommune
•
HK Sydjylland
•
Socialområdet, Region Syddanmark
Behovet for Diplomuddannelsen i socialformidling står naturligvis ikke i et eksakt proportionalt forhold til antallet af medarbejdere indenfor socialområdet. Bredden i, samt antallet
af medarbejdere og medlemmer som respondenterne repræsenterer, har dog en rimelig
vægt i forhold til at kunne vurdere, hvorvidt der er et behov for medarbejdere med kompetencer inden for socialområdet.
Omfanget af potentielle deltagere på uddannelsen
Respondenterne svarer generelt at den potentielle målgruppe for uddannelsen udgøres af
medarbejdere der arbejder eller ønsker at arbejde mere professionelt med sagsbehandling. Respondenterne har svært ved at stille præcise estimater på antal deltagere fordi
medarbejderne enten ikke har kendskab til uddannelsen eller at den geografiske afstand
er for stor. I takt med at kendskabet til uddannelsen udbredes og udbudsmuligheden
etableres i nærområdet, forventes deltagerantallet at stige. På baggrund af de interviews,
der er gennemført samt kendskab til aftagerområdet, anslår UC SYD, at der vil være behov for 20-30 dimittender/år fra UC SYD.
Formål og forventninger til outcomes af efter- og videreuddannelse
Kompetenceudvikling, specielt ift. sagsbehandling, nævnes ofte af respondenterne, særligt med henblik på at medarbejderne skal kunne opfylde nogle af de samme funktioner
som socialrådgivere. Derudover nævnes personalepleje og fastholdelse som vigtige elementer. Det udtrykkes at der er et klart behov for uddannelsen.
Stillingtagen til online undervisning
De fleste respondenter svarer at de ser positivt på blended learning. De vurderer at langt
de fleste medarbejdere vil have gavn af denne fremgangsmåde, også ift. at indpasse det
med deres arbejdsliv.
Stillingtagen til deltagelse i advisory board
Alle respondenter er generelt glade for at blive spurgt om deres behov og der er generelt
interesse for at deltage i et advisory board. Aftagere og interessenter vil således gerne
have indflydelse på planlægning, gennemførelse og udvikling af uddannelserne.
Støtteerklæringer
Der er modtaget støtteerklæringer fra:
•
Esbjerg Kommune
•
Kolding Kommune
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•
•
•
•
•

Haderslev Kommune
HK Sydjylland
Socialområdet, Region Syddanmark
Varde Kommune
Erhvervsakademi Sydvest

Konklusion
UC SYDs aftagerfelt tilkendegiver betydelig interesse og behov for Diplomuddannelsen i
socialformidling. Modulerne kan indgå på tværs af beslægtede diplomuddannelser og understøtte en helhedsorienteret og tværprofessionel uddannelsesportefølje på socialområdet. Diplomuddannelsen i socialformidling vil hos UC SYD blive en del af et stærkt videnmiljø, baseret på bl.a. relevant forsknings- og udviklingsarbejde. Uddannelsen ønskes
gerne tilrettelagt med inddragelse af blended learning, så udbuddet kan tilrettelægges
fleksibelt på måder, der spiller sammen med kravene og virkeligheden på
arbejdspladsen. Det er desuden ønsket om fleksibilitet, der er årsagen til, at UC SYD
ansøger om udbuds-ret af uddannelsen på alle sine fire campusser.
På baggrund af interviewene i behovsundersøgelsen forventer UC SYD fordelt på sine
fire campusser at kunne optage:
2021: 20 studerende
2022: 30 studerende
2023: 50 studerende

5 / 5

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Henrik Larsen
Mikkel Thagaard Roberts (MTRO)
Re: Høring vedr. UC SYD prækvalificeringsansøgninger
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Kære Mikkel
Erhvervsakademi SydVest støtter UC Syds ansøgning om tre nye akademiuddannelser og en ny
diplomuddannelse. I region Syddanmark ser vi ind i store demografiske udfordringer i de
kommende 10 år, og der er derfor af afgørende betydning, at der etableres relevante
efteruddannelsestilbud inden for alle beskæftigelsesområder. Herunder også velfærdsområdet.
Mv Henrik Larsen
Rektor, Erhvervsakademi SydVest

Fra: "Mikkel Thagaard Roberts (MTRO)" <MTRO@ucsyd.dk>
Dato: onsdag den 2. september 2020 kl. 08.40
Til: Henrik Larsen <hl@easv.dk>
Cc: "Jens Juulsgaard Larsen (JJLA)" <jjla@ucsyd.dk>
Emne: Høring vedr. UC SYD prækvalificeringsansøgninger
Kære Henrik Larsen
UC SYD agter at ansøge RUVU om nedenstående udbudsgodkendelser, og inviterer i den
forbindelse Erhvervsakademi SydVest til at svare på vedlagte høringsskrivelse.
Diplomuddannelsen i Socialformidling
Akademiuddannelsen i Socialt Arbejde
Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis
Akademiuddannelsen i Velfærdsteknologi
Vi anmoder om svar senest d. 15. september.
Venlig hilsen / Kind regards
Mikkel Thagaard Roberts (MTRO)
Fuldmægtig
Projekt- og Tilbudskonsulent
UC SYD
Projekt- og Forskningsteamet
+4572665052 | mtro@ucsyd.dk
Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
ucsyd.dk

Afgørelsesbrev

University College Syddanmark
E-mail: ucsyd@ucsyd.dk

Godkendelse af nye udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af University College Syddanmarks ansøgning om prækvalifikation af nyt
udbud truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af nye udbud af diplomuddannelsen i Socialformidling (Kolding, Haderslev, Esbjerg, Åbenrå)
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser og § 3 i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 2014 om
særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser,
professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Da University College Syddanmark er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar oprettelse af uddannelsen.

10. december 2020
Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Uddannelsesudbud- og Optag
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 3544 6200
www.ufm.dk
CVR-nr. 1991 8440
Sagsbehandler
Ina Jakobine Madsen
Tel. 72 31 79 95
ijma@ufm.dk

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). RUVU's vurdering er vedlagt som bilag nedenfor.
Udbudsgodkendelserne kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1038 af
30. august 2017.
Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1012 af. 2. juli
2018 om diplomuddannelser.
Udbudssteder:
Kolding, Haderslev, Esbjerg, Åbenrå
Sprog:
Dansk
Med venlig hilsen
Ina Jakobine Madsen
Specialkonsulent
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Afgørelsesbrev

Ansøger og udbudssted:
Uddannelsestype:
Uddannelsens
navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes
titler på hhv.
da/eng:
Hovedområde:
Sprog:
Link til ansøgning
på
http://pkf.ufm.dk:

Nr. C5-9 - Nyt udbud – prækvalifikation
(Efterår 2020)
UC Syd, Kolding, Haderslev, Esbjerg, Aabenraa
Diplomuddannelse
Socialformidling

Diplomuddannelse i socialformidling
Diploma of Social Work
Genansøgning (J/N):
Det social- og samfundsfaglige område
Antal ECTS:
Dansk
60 ECTS
http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d01fd11

N

http://pkf.ufm.dk/flows/21cb892f27dc04262310b18cd1083a9b
http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d01ee9e

Link - UddannelsesGuiden:
RUVU’s vurdering

http://pkf.ufm.dk/flows/30f211ec132d375534a26fa49d020104
https://www.ug.dk/uddannelser/diplomuddannelser/socialogsamfund/socialformidling

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr.
853 af 12. august 2019, bilag 4.
RUVU har lagt til grund for sin vurdering, at ansøgningen dokumenterer et behov for
videre- og efteruddannelse på diplomniveau inden for det sociale område rettet mod
personer i kommuner og regioner.
RUVU noterer sig positivt at UC SYD vil tilrettelægge uddannelsens moduler således, at de efter en passende turnus kan skifte imellem de fire campus' og derved
dække behovet for opkvalificering af medarbejdere i de forskellige lokalområder.
RUVU understreger vigtigheden af at der er et stærkt fagligt miljø og derved en kritisk masse med de rette kompetencer som kan sikre høj kvalitet af videngrundlaget
og derigennem et højt læringsudbytte for de studerende. RUVU anbefaler en sådan
kritisk masse med de rette kompetencer på et eller to af campusserne for at sikre det
nødvendige faglige miljø for underviserne.
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