KOMMISORIUM for uddannelsesudvalget i DPS
Uddannelsesudvalgets opgave er at medvirke til at skabe kontinuerlig kompetenceudvikling i pædiatri fra postgraduat
lægeuddannelse over speciallægeuddannelsen til den fortsatte livslange professionelle udvikling.
herunder
•
•
•
•
•
•
•
•

holde sig generelt orienteret om forhold inden for lægers uddannelse og rådgive bestyrelsen og selskabet inden for
alle uddannelsesspørgsmål.
løbende revidere målbeskrivelsen og hovedkursusrækken i speciallægeuddannelsen i pædiatri i samarbejde med
bestyrelsen og fagudvalg.
koordinere speciallægeuddannelsen i pædiatri med efteruddannelse og fagområdeuddannelse
deltage i udarbejdelse af uddannelseskrav inden for fagområdeuddannelse i samarbejde med bestyrelse og
fagudvalg
modtage ansøgninger om fagområdeuddannelse, vurdere og godkende formelle kriterier i ansøgningen, videresende
til relevant fagudvalg mhp godkendelse af fagligt indhold samt varetage kommunikation med ansøger og fagudvalg
Medvirke til at udbrede værktøjer til og viden om, hvordan man i den kliniske hverdag kan arbejde med feedback
og supervision.
Understøtte de uddannelsesansvarlige overlægers arbejde med at få forankret brugen af læringsstrategier og
kompetencevurderingsmetoder i den lægelige videreuddannelse på afdelingsniveau.
efter behov deltage i efteruddannelsesaktiviteter sammen med andre af selskabets medlemmer og evt. sammen med
andre selskabers uddannelsesudvalg

Udvalget består af hovedkursuslederen og otte medlemmer. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for tre år ad
gangen med mulighed for forlængelse op til seks år. Mindst 2 og højst 4 medlemmer må ved valget være ansatte i en
tidsubegrænset stilling. Det tilstræbes at udvalgets medlemmer repræsenterer faget bredt. En sammenhængende
funktionsperiode må ikke overstige seks år. Udvalget konstituerer sig med formand blandt medlemmerne; kursuslederen
kan ikke være formand. Ved vacance supplerer uddannelsesudvalget sig selv indtil næste generalforsamling.
De Postgraduate Kliniske Lektorer (PKL)/pædagogisk udviklende funktion (PUF) i de tre videreuddannelsesregioner er
associerede medlemmer af uddannelsesudvalget.
Udvalget holder møde mindst fire gange årligt og aflægger skriftlig beretning til generalforsamlingen. Een gang om året
tilstræbes det at sikre deltagelse af PKL/PUF fra alle tre uddannelsesregioner.
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