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Det er helt afgørende, at revisionen af uddannelsen betyder, at kvaliteten
af uddannelsen bliver højere. Uddannelsen kvalificerer de studerende til
at varetage en bred vifte af opgaver – ikke kun i det danske sundhedsvæsen, men også bredere i eksempelvis fødevarevirksomheder og hjælpeorganisationer – nationalt og internationalt.
Vi har derudover nedenstående bemærkninger til udkastet.

Den engelske titel bør være Bachelor of Science
Sundhedskartellet, som vi er en del af, har i revisionsprocessen anmodet
om, at nyuddannede får lov til at bære titlen Bachelor of Science.
Kost & Ernæringsforbundet deler ønsket og anmoder om, at der er en
ensartethed af titlen på tværs af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, fordi:
 Uddannelserne er forsknings- og udviklingsbaserede, og de studerende skal, gennem uddannelsen, opnå kompetencer til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde.
 Øget internationalisering har været et centralt mål med den aktuelle revision. Ingen tvivl om, at det vil gøre det lettere for de studerende at bevæge ud over landets grænser, hvor titlen er udbredt og anerkendt.

Ensartethed styrker
Bestemmelsen i § 2, stk. 7, om at studieordningen for de første to år tilrettelægges i fællesskab af uddannelsesinstitutionerne, er en styrkelse af
sammenhængskraften i uddannelsen.
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Kost & Ernæringsforbundet har været inddraget i revisionsprocessen, og
har fundet det positivt, at styrelsen har prioriteret at inddrage både offentlige arbejdsgivere, faglige organisationer og professionshøjskoler i det
fælles revisionsarbejde.

Teknisk bemærkning til kapitel 2
Der mangler en overskrift på kapitlet: Varighed, struktur og tilrettelæggelse.
Vi henviser derudover til det høringssvar, vi som medlem af FTF har indgivet.
Kost & Ernæringsforbundet står selvfølgelig til rådighed for uddybning og
yderligere kommentarer.
Med venlig hilsen

Ghita Parry
Formand
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