Klippet fra selve Kvalifikationsrammen:
Kategorien viden handler om området viden og forståelse og inddeles i følgende
parametre/underkategorier:
Vidensfeltet: Det basale vidensområde som det enkelte uddannelsestrin
arbejder med, herunder hvorvidt det drejer sig om viden om praksis, om teo7
ri og metode eller om anvendelse af teori og metode samt om hvorvidt det
drejer sig om forskningsbaseret viden på internationalt niveau.
Forståelses- og refleksionsniveauet: Den forståelse og refleksion dimittender
på det enkelte uddannelsestrin forventes at være i stand til at udvise i
forhold til vidensområdets begreber, teorier, metoder, praksis eller videnskabelige
problemstillinger.
Kategorien færdigheder kan karakteriseres som dimittendernes centrale kunnen
og inddeles i følgende tre parametre/underkategorier:
Typen af færdigheder: Beherskelsesgraden af forskellige typer af færdigheder
og karakteren af disse, fx faglige eller videnskabelige metoder.
Vurdering og beslutning: Evne til vurdering og beslutning, udvælgelse af
metoder og teorier. Her differentieres niveaumæssigt ud fra hvorvidt det drejer
sig om vurdering af praksisnære eller teoretiske problemstillinger af større
eller mindre kompleksitet samt graden af selvstændig beslutningstagen
og udvælgelse på baggrund af den konkrete vurdering.
Formidling: Gradueringen af kandidaternes evne til at formidle eller diskutere
konkrete problemstillinger og løsninger til forskellige modtagergrupper.
Kategorien kompetencer omhandler i overensstemmelse med Den europæiske
Kvalifikationsramme dimittendernes personlige og selvstændige anvendelse af
viden og færdigheder. Kompetencerne konkretiseres i følgende tre underkategorier:
Handlingsrummet: Vidden i de konkrete arbejdsmæssige sammenhænge
hvor færdighederne skal kunne bringes til udfoldelse i mere eller mindre
uforudsigelige og komplekse sammenhænge.
Samarbejde og ansvar: Her lægges der vægt på evne til at indgå i samarbejde
og indtage en mere eller mindre selvstændig eller direkte igangsættende
rolle i forhold til forskellige faglige og tværfaglige samarbejder på forskellige
niveauer og med forskellige grader af ansvar.
Læring. Her lægges der vægt på de færdige kandidaters evne til at tilegne
sig ny viden og færdigheder i mere eller mindre strukturerede og velkendte
sammenhænge med mere eller mindre selvstændighed.

