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Høring over udvidet kandidatuddannelse i idræt.
Professionshøjskolernes Rektorkollegium – University Colleges Denmark takker for
indkaldelse til høring over udvidet kandidatuddannelse i idræt.
Kollegiet har følgende bemærkninger:
Ad. Spørgsmål 1:
På hvilke måder kan universitetskandidater med den beskrevne type uddannelse
bidrage til udvikling af det erhvervs/arbejdsområde du/I har med at gøre?
Kollegiet vurderer at
•

de beskrevne universitetskandidater muligvis ville kunne bidrage til udvikling
indenfor fysioterapeut-, lærer- samt pædagoguddannelsens fagspecifikke erhvervsområder. Det bør dog problematiseres, hvorvidt der i tilstrækkelig grad
er redegjort for snitflader til professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi i forhold til både kompetenceprofil og erhvervssigte. Det fremstår ikke helt klart,
hvad en kandidat i Idræt og Sundhed kan, som aktuelt ikke allerede varetages
af fysioterapeuter. Når det gælder fysioterapeutområdet vil kandidater fra den
foreslåede kandidatuddannelses to profiler kunne bidrage med at udvikle hele
professionshøjskolesektorens idrætsprofil i forhold til kommunerne i dækningsområdet og i forhold til de etablerede kommercielle klubber og foreninger samt
inden for den frivillige idræt.

Ad. Spørgsmål 2:
Hvordan vurderer du/I jobmulighederne for kandidater med henholdsvis profilen
Konkurrence- og Eliteidræt og profilen Idræt og Sundhed?
Kollegiet vurderer at
•

Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed sigter mod et aftagerfelt, der har
stort fællesskab med professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi, herunder
f.eks. Social og sundhedssektoren, interesse- og idrætsorganisationer samt
forsknings- og undervisningsinstitutioner. Varetagelse af jobfunktioner, som
nævnes i det tilsendte udkast, f.eks. undervisere og projektledere, koordinatorer og konsulenter, understøtter dette sammenfald med såvel slutkompetencerne som erhvervssigtet i Studieordningen for professionsbacheloruddannelsen
i fysioterapi.

Ad. Spørgsmål 3:
Hvordan vurderer du/I uddannelsens kompetenceprofiler? Rammer de ”plet” i forhold til dit/jeres nuværende og/eller fremtidige behov for medarbejdere inden for
feltet?
Kollegiet har ingen bemærkninger til dette spørgsmål.
Øvrige bemærkninger
Derudover savner Kollegiet en mere udførlig beskrivelse af det skitserede suppleringsforløb for professionsbachelorer, herunder særligt hvordan forløbets indhold og
tilrettelæggelse vil tage hensyn til de studerendes forskellige fagspecifikke kompetencer, alt efter hvilken professionsbacheloruddannelse, de er optaget på baggrund
af.
Afslutningsvis er det Kollegiets vurdering på det foreliggende grundlag, at så vidt
kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed akkrediteres, bør professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi være direkte adgangsgivende for optagelse på kandidatuddannelsen i idræt.
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