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Sag:
Prækvalifikation af nye uddannelser – ansøgningsrunde 2018-II.

Bilag:
1. US1 kandidat bioanalytisk diagnostik - SUND
2. US1 kandidat folkesundhedsvidenskab med specialisering i intervention og evaluering - SUND
3. US1 master co-creation management (CoMa) - SAMF

Sagsindhold:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har indsendt forslag om nye uddannelser. Til udbud i Odense er en kandidatuddannelse i Bioanalytisk diagnostik (bilag 1) og en kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab med specialisering i intervention og evaluering (bilag 2). Til udbud i Kolding er en
masteruddannelse i Co-creation Management (bilag 3).
Procesplanen for udarbejdelse og godkendelse af uddannelsesansøgninger foreskriver, at alle ansøgninger
om nye uddannelser skal behandles to gange af Uddannelsesråd og direktion, inden ansøgningerne sendes til
endelig behandling i bestyrelsen.
Direktionen besluttede ved sin første behandling af udkast til ansøgninger, at der kan arbejdes videre med ansøgningerne. I forhold til ansøgningen om en kandidat i Folkesundhedsvidenskab blev Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet anmodet om at uddybe argumenterne for opbygningen af et nyt arbejdsmarked, herunder tydeliggøre, at
uddannelsen ikke er i konkurrence med andre udbud på SDU.
Den anden behandling af indkomne uddannelsesforslag sker i Uddannelsesrådet på dets møde den 22. august
2018 og i direktionen på mødet den 13. september 2018, hvor bl.a. resultaterne af arbejdsmarkedsundersøgelserne vurderes.

Som følge af at der i 2018 først er berammet bestyrelsesmøde den 17. september kl. 14.00, fremlægges materialet til forhåndsgodkendelse af uddannelser allerede på nuværende tidspunkt. Der anmodes om fuldmagt til bestyrelsesformand og rektor til at fremsende ansøgninger pr. 17. september 2018 kl. 12.00 forudsat, at ansøgning herunder arbejdsmarkedspotentialet - vurderes at være tilfredsstillende. Det skal i den forbindelse anføres, at
denne fremgangsmåde er blevet anvendt ved tidligere ansøgningsrunder.
Til ansøgningen om en kandidatuddannelse i Bioanalytisk diagnostik bemærkes det, at bestyrelsen tidligere har
behandlet en ansøgning fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Bestyrelsen har senest drøftet uddannelsen på
bestyrelsesmødet den 15. december 2017. Bestyrelsen besluttede, at forhåndsgodkende forslaget og bemyndigede formanden og rektor til at fremsende den endelige ansøgning til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet, såfremt indholdet blev vurderet at være tilfredsstillende. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet valgte at udskyde ansøgningen til den nuværende ansøgningsrunde og har siden skærpet ansøgningen ift. uddannelsens profil og vinklen på personlig medicin.
Til ansøgningen om en kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab med specialisering i intervention og evaluering bemærkes det, at bestyrelsen tidligere har behandlet en ansøgning fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Bestyrelsen har senest drøftet uddannelsen på mødet den 15. december 2015. Bestyrelsen besluttede, at forhåndsgodkende forslaget og bemyndigede formanden og rektor til at fremsende den endelige ansøgning til prækvalifikation og godkendelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet, såfremt resultaterne af arbejdsmarkedsundersøgelserne kunne gøres mere tilfredsstillende. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet valgte at trække ansøgningen, på baggrund af de eksisterende ledighedstal og den kommende egen-dimensionering. Fakultetet har taget
tidligere kommentarer, samt tidligere høringssvar til efterretning i foreliggende ansøgning, og har tydeliggjort, hvilket arbejdsmarked profilen retter sig mod.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen:
• forhåndsgodkender de indsendte uddannelsesforslag
• giver bestyrelsesformand og rektor fuldmagt til at fremsende ansøgningerne til prækvalifikation og godkendelse
i Uddannelses- og Forskningsministeriet den 17. september 2018 kl. 12.00, såfremt indholdet vurderes at være
tilfredsstillende.
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