Ansøgningsvejledning til e-læringsaktiviteter
BEMÆRK: Denne vejledning er tilgængelig på ENGELSK, BULGARSK, KROATISK, TJEKKISK, DANSK, NEDERLANDSK, ESTISK, FINSK,
FRANSK, TYSK, GRÆSK, UNGARSK, ITALIENSK, LETTISK, LITAUISK, MALTESISK, POLSK, PORTUGISISK , RUMÆNSK, SLOVAKISK,
SLOVENSK, SPANSK OG SVENSK.
Seneste opdatering: 29-03-2019

Tak for din interesse i e-læringsaktiviteterne i inItiativet Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed.
Dette dokument har til formål på at vejlede de potentielle deltagere om betingelserne for de tjenester, der
leveres i BTSF ACADEMY, vedrørende de tilgængelige e-læringskurser under afsnittet BTSF Online.
Læs vejledningen omhyggeligt, inden du sender din(e) ansøgning(er), for at sikre de optimale resultater
med hensyn til tilmeldingen til og gennemførelsen af e-læringsaktiviteterne.
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BAGGRUND
Initiativet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed"
BTSF er et initiativ fra Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE), der
organiserer EU-uddannelser inden for fødevarelovgivning, foderstoflovgivning, dyresundhed, regler for
dyrevelfærd og regler for plantesundhed. Artikel 51 i forordning (EF) nr. 882/2004 om officielle
kontrolforanstaltninger, der udføres for at sikre verifikation af overholdelse af foderstof- og
fødevarelovgivningen, dyresundhed, regler om dyrevelfærd såvel som regler om plantesundhed, udgør
retsinstrumentet for dette initiativ.
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (i det følgende benævnt Chafea) har
ansvaret for gennemførelsesopgaverne i forbindelse med forvaltningen af uddannelsesforanstaltninger
vedrørende fødevaresikkerhed, der er omfattet af forordning (EF) nr. 882/2004 og direktiv 2000/29/EF som
angivet i artikel 4 i afgørelse 2004/858/EF.
BTSF-programmet er udformet til at uddanne medarbejdere hos EU-medlemslandenes kompetente
myndigheder, der er involveret i officielle kontrolaktiviteter, med det formål at holde dem ajourførte med
alle aspekter af EU-lovgivningen på de ovennævnte områder og sørge for, at kontrollen udføres på en
ensartet og passende måde i alle medlemslande.
Uddannelsen, som er organiseret for EU-medlemslande, er også tilgængelig for deltagere fra tredjelande.
Siden 2006 er initiativet blevet udvidet fra syv programmer til uddannelser inden for mere end 40
forskellige emner relateret til fødevare-, veterinær- og plantesundhedsspørgsmål.
Mere end 68 000 officielle kontrolmedarbejdere er blevet direkte uddannet, for ikke at nævne dem, der har
draget indirekte fordel af formidlingen af den ekspertise, som deltagerne har opnået under uddannelsen.
BTSF er et initiativ, der er højt værdsat af alle deltagere og kompetente myndigheder.
BTSF og e-læring
En vigtig faktor for at imødegå denne høje efterspørgsel er en stigning i uddannelsesudbuddet.
E-læring er almindeligt anerkendt som en effektiv og værdifuld udvidelse af traditionelle
uddannelsesinitiativer, og et LMS (Learning Management System) er et vigtigt værktøj, der understøtter
disse nye uddannelsesmodeller.
Ved at udvikle e-læringsværktøjer kan man nå en større målgruppe med lavere omkostninger. Det giver
mulighed for at forberede forskellige videnbaserede niveauer i kurserne, og samtidig bliver kurserne mere
fleksible i henseende til den planlægning, der skal foretages af medlemsstaternes embedsmænd.
På baggrund heraf lancerede BTSF udformningen af e-læringsmoduler til grundlæggende uddannelser, der
kunne tjene som udgangspunkt for mere målrettede og praktisk orienterede uddannelser.
Ved at tilbyde grundlæggende uddannelser via e-læring kan man øge målgruppen og antallet af deltagere,
og det vil give mulighed for at sætte fokus på avancerede og praktisk orienterede uddannelser.
E-læringspilotprojektet BTSF — som blev lanceret i 2010 — består af to hovedfaser, der er rettet mod
udviklingen af ti moduler.
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Uddannelseskursets metodik
Computere har længe været brugt til uddannelser, og i dag har brugen af dem en stadig større indvirkning
på samfundet takket være den stigende uddannelsesmæssige succes ved internettet og den stadigt lettere
adgang til det.
Dette brede felt (som kan omfatte enhver form for læringsproces) betegnes sædvanligvis som e-læring.
Deltagerne har mulighed for at tilpasse læringsstien til deres egne personlige og faglige behov, hvis de
deltager i e-læringsinitiativer, fordi fleksibilitet er den vigtigste egenskab ved denne metodik, som er meget
velegnet til voksenuddannelse.
Langt mere end i traditionelle uddannelsessituationer afhænger fjernundervisningsprojektets succes i vid
udstrækning af individets indlæringsproces, egen motivation og personlige viljestyrke.
Uddannelsesmaterialerne er blevet nøje udvalgt, designet og produceret til at lette selvlæringsprocesser
under hensyntagen til målgruppeprofilen. Denne tilgang har til formål at sikre deltagerens dynamiske
interaktion med læringsobjekterne igennem multimedieværktøjerne.
Metodikken tager højde for, at deltagerne i de fleste tilfælde allerede i høj grad er oplyste om de
behandlede problemstillinger. Derfor fokuserer kurserne ikke så meget på den akademiske viden, men
snarere på at udvikle deltagernes evner til at identificere kritiske punkter og at finde praktiske løsninger på
de vigtigste problemer, de står over for på arbejdspladsen i hverdagen.
Hovedværktøjerne til at indføre den beskrevne uddannelsesstrategi er tekster i interaktive skærmbilleder,
3D-maskotter, praktiske eksempler, seriøse spil, dybdegående indhold mv.

BTSF Online
BTSF Online tilbyder 10 e-læringskurser på 5 sprog (engelsk, tysk, fransk, spansk og portugisisk), som kan
tages i BTSF ACADEMY, hvor deltagerne kan lære om:










Dyrevelfærd
Fødevarekontaktmaterialer
Det hurtige varslingssystem for fødevarer og foderstoffer (RASFF)
Risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter
Forebyggelse, bekæmpelse og udslettelse af transmissible spongiforme encephalopathier
Fødevarehygiejne og kontrol med fiskerivarer og levende toskallede bløddyr (LBM'er)
Foderstoffer
EU-karantæneordning for import af planter
Dyrevelfærd ved slagtning og drab for sygdomsbekæmpelse hos fjerkræ

Besøg https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5 for at få mere at vide om hver af de
tilgængelige e-læringskurser.
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BERETTIGELSE OG ANSØGNING
Berettigelse
De e-læringskurser, der tilbydes i initiativet Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed, er kun åbne
for ansatte i indbudte EU- og tredjelande, som arbejder for de nationale kompetente myndigheder og
beskæftiger sig med officielle kontroller inden for fødevare- og foderstoflovgivningen. Deltagere fra
andre lande og sektorer (f.eks. det akademiske samfund, industrien mv.) er i øjeblikket ikke berettigede.
Før du ansøger
 Se NCP-listen, hvis du har brug for mere information om, hvorvidt du er berettiget til at deltage.
 Hvis du er en berettiget kandidat fra et inviteret land, kan du ansøge om at tilmelde dig de
tilgængelige BTSF Online-kurser via BTSF Online-ansøgningsformularen.
 Ansøgere fra indbudte lande, som ikke er afhængige af et nationalt kontaktpunkt, bedes kontakte
Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed:
SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu.
Sådan ansøger du
Her finder du en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåden og betingelserne for forhåndstilmelding,
godkendelse og tilmelding:
- En forhåndstilmeldingsformular (BTSF Online-ansøgningsformular) indsendes med deltagerens
oplysninger (én ansøgning for hvert kursus). Det valgte e-læringskursus og det foretrukne sprog kan angives
i denne fase. Som nævnt ovenfor kan de tilgængelige e-læringskurser tages på engelsk, tysk, fransk,
spansk og portugisisk.
 Kontroller
nøjagtigheden
af
den
angivne
e-mailadresse,
når
du
udfylder
forhåndstilmeldingsformularen. Bemærk, at denne e-mailadresse vil blive brugt til den nødvendige
kommunikation, herunder til at sende dig dine loginoplysninger og instruktioner til at logge ind. Hvis
du har ansøgt om andre e-læringskurser, skal du bruge den samme e-mailadresse for alle
ansøgninger, for at sikre, at din profil ikke bliver kopieret. Teamet bag BTSF anbefaler (om muligt)
at bruge en officiel e-mailadresse, da det vil hjælpe det relevante NCP, når det vurderer, om
ansøgeren er berettiget til at deltage.
 Vær særlig opmærksom på, at dit fornavn og efternavn er stavet korrekt, da disse påføres på dit
diplom, når du har gennemført e-læringskurset.
- Når forhåndstilmeldingsformularen er blevet indsendt, evalueres ansøgningen af det relevante nationale
kontaktpunkt. Hvis betingelserne for at deltage er opfyldt, vil deltageren blive godkendt og tilmeldt. En
meddelelse med emnet "BTSF ACADEMY — Pre-enrolment Validation" sendes automatisk til den e-mail, der
blev brugt til at indsende ansøgningen/ansøgningerne.
- Tilmelding af godkendte ansøgninger af teamet bag BTSF. Vær opmærksom på, at tilmeldingen af
godkendte ansøgninger administreres ugentligt kl. 12.00 på den sidste arbejdsdag i hver uge inklusive
alle dem, der blev modtaget inden datoen for tilmeldingen.
- Når dette sidste trin genoptages, sendes en automatiseret meddelelse, der indeholder loginoplysninger
og instruktioner, til de tilmeldte deltagere.
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 Du bedes vente til næste tilmeldingsdato, efter at du har modtaget en e-mail med titlen "BTSF
ACADEMY — Pre-enrolment Validation", før du beder om hjælp til at få adgang.
 I nogle tilfælde kan meddelelserne ende i spammappen. Sørg for, at du tjekker denne mappe, inden
du beder om hjælp.
 Deltagere, der ikke har modtaget deres loginoplysninger, kan nemt få adgang ved at bruge linket,
der er tilgængeligt på Login-skærmen på: https://btsfacademy.eu/training/login/index.php og angive
den e-mailadresse, der blev brugt til at indsende forhåndstilmeldingsformularen.

Link til at få tilsendt adgangskode på Loginskærmen

Servicevilkår
Læs venligst følgende oplysninger om servicevilkårene for e-læringskurserne i BTSF ACADEMY.
Tilgængelighed







Deltagerne har adgang til kurset i 45 kalenderdage fra og med den dato, hvor tilmeldingen
trådte i kraft.
Den gennemsnitlige varighed for hvert e-læringskursus er ca. 8 timer.
Der er ingen begrænsninger for det antal e-læringskurser, hver deltager kan anmode om. Ikke
desto mindre anbefaler BTSF-teamet, at deltagerne lægger en tidsplan ud fra deres
tilgængelighed og fordeler ansøgningerne over en periode, hvor de har mulighed for at
gennemføre kurserne optimalt og uden stress. Der kan indsendes en ny ansøgning efter
afslutningen af et e-læringskursus.
E-læringskurserne vil være tilgængelige året rundt. Bemærk: Ved afslutningen af denne periode
vil der blive planlagt en kort pause til at udføre vedligeholdelses- og ledelsesopgaver, arkivere
deltagelsesoplysningerne og opdatere e-læringsressourcerne i BTSF ACADEMY.
Hvis ansøgerne ikke har internetadgang, når de skal deltage i e-læringskurserne, kan der efter
anmodning leveres en offline-løsning. Ikke desto mindre skal videntestene og
tilfredshedsundersøgelsen fremsendes til BTSF-teamet, så de kan udstede et diplom til
deltagerne.

Startdato for e-læringsaktiviteter


Tilmeldingsugen såvel som startdatoen for e-læringsaktiviteterne fastsættes ud fra ansøgernes
forhåndstilmelding. Derfor anbefaler Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed og
CHAFEA at planlægge indsendelsen af forhåndstilmeldingsformularerne ud fra ansøgerens
tilgængelighed.

Forlængelse af kursus



Der er mulighed for at anmode om en forlængelse på 45 kalenderdage, med begrundelse, hvis
den oprindelige varighed ikke er tilstrækkelig til, at deltageren kan gennemføre aktiviteterne.
Forespørgsler om forlængelser skal sendes til de relevante nationale kontaktpunkter. De vil
blive behandlet på den sidste arbejdsdag i hver uge (belgisk kalender).
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Forsøg ved hovedtesten




Hver deltager har 3 forsøg til at bestå hovedtesten. Hvis du har vanskeligt ved at opnå den
score, der kræves for at bestå spørgeskemaet, bedes du gennemgå indholdet af modulet, før du
forsøger at indsende hovedtesten igen. Minimumsprocenten af korrekte svar for at bestå
hovedtesten er 75 %.
Hvis du overstiger antallet af tilgængelige forsøg, kan du kontakte general@btsfacademy.eu for
at få hjælp.

Diplomer





BTSF er et initiativ fra Europa-Kommissionen, hvis aktiviteter koordineres af Generaldirektoratet
for Sundhed og Fødevaresikkerhed (DG SANTE) og gennemføres af Forvaltningsorganet for
Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA), idet disse er de organisationer, der
støtter de opnåede certifikater af deltagere, der gennemfører e-læringskurserne på
tilfredsstillende vis. BTSF-initiativet er imidlertid ikke et kandidatuddannelsesprogram. Det har til
formål at sikre en fortsat faglig udvikling af ansatte hos kompetente myndigheder, som har
ansvar for officiel kontrol med EU-håndhævelse på SPS-områderne.
Det er op til de kompetente myndigheder i den berørte deltagers medlemsland at anerkende
disse certifikater og give dem en kreditværdi, hvis de anser det for hensigtsmæssigt. Kontakt det
relevante NCP hos BTSF for at få yderligere oplysninger.
Gennemførelsen af aktiviteterne i hvert e-læringskursus giver deltagerne mulighed for at
downloade et certifikat (afsnittet "Diplom" under kurserne), som beviser, at de har besvaret
mindst 75 % af spørgsmålene korrekt i hovedtesten. Der medtages ikke karakterer på de
udstedte certifikater.

Kundeservice i BTSF ACADEMY


Kontakt general@btsfacademy.eu for at få oplysninger om e-læringsaktiviteterne i BTSF
ACADEMY, herunder spørgsmål vedrørende tilmelding, behandling af personoplysninger eller
brugen af tjenesterne. Teamet bag BTSF er klar til at hjælpe dig.
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KURSETS STRUKTUR
Hvert e-læringskursus i BTSF ACADEMY er struktureret som følger:
 E-mappe. Et afsnit indeholdende PDF-dokumenter med oplysninger om BTSF-initiativet, en
læringsplan og en deltagervejledning til hvert e-læringskursus.
 Optagelsestest. Denne videntest har til formål at evaluere deltagernes kendskab til emnet, inden de
deltager i e-læringskurset.
 Modul. En introduktion til emnet efterfulgt af hovedindholdet, som er organiseret i
multimedieenheder, der er tilgængelige for registrerede deltagere i BTSF ACADEMY.
 Hovedtest. Denne videntest evaluerer deltagernes forståelse af emnet, efter de har deltaget i elæringskurset. Mindst 75 % af svarene skal være korrekte, før deltageren kan få et diplom.
 Spørgeundersøgelse. En deltagertilfredshedsundersøgelse indsamler deltagernes feedback for at
identificere de ting, der kræver opmærksomhed fra BTSF-teamet hos Generaldirektoratet for
Sundhed og Fødevaresikkerhed og CHAFEA, så de kan planlægge og implementere løsninger for at
forbedre tjenesterne.
 Diplom. Når deltagerne kan gennemført alle aktiviteter, kan de downloade et diplom som bevis på,
at de har gennemført kurset.
 PDF-filer. Indholdsenhederne kan downloades i PDF-format.
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TEKNISKE KRAV
For at få adgang til alt tilgængeligt indhold i aktiviteterne i e-læringskurserne i BTSF ACADEMY bedes du
gennemgå følgende liste over krav:
 Computer med internetadgang. Det anbefales at bruge en computer i stedet for en mobilenhed til at
deltage i de e-læringskurser, der tilbydes i BTSF ACADEMY. Selv om layoutet i BTSF ACADEMY er
responsivt, kan størrelsen på skærmen og de involverede teknologier forårsage vanskeligheder, hvis
du følger indholdet af e-læringskurserne med mobiltelefoner og tablets.
 Hovedtelefoner eller højttalere. De e-læringskurser, der tilbydes i BTSF ACADEMY, indeholder
animationer med lyd. Sørg for, at din lydenhed er korrekt indstillet med en passende udgang, så du
kan afspille lyden, mens du deltager i modulerne.
 Internetbrowser. BTSF-teamet hos Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed og CHAFEA
har testet e-læringskurserne i de mest almindelige browsere. Resultaterne af disse tests viser, at
Microsofts Internet Explorer og Edge leverer en langsommere ydelse med den samme
internetforbindelse. Dette kan forhindre animationerne i at blive indlæst. Derfor anbefales det at bruge
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera eller Safari for at få en bedre oplevelse. Bemærk venligst, at
deltagerne måske har brug for support fra IT-teamet hos deres NCA for at anmode om installation af
yderligere software på deres computere.
 Yderligere software. For at sikre, at e-læringsmodulerne fungerer, skal browseren have Adobe Flash
Player installeret og aktiveret. Dette plugin er en udvidelse til browseren, der gør det muligt at vise
multimedieindhold.
Link til direkte download: https://get.adobe.com/flashplayer/
Hvis din browser ikke har en tidligere installeret kopi af Flash Player, vil kurset vise en grå skærm med
meddelelsen:

Vi beklager. Du skal bruge version 10 eller nyere af Flash Player for at kunne se dette
indhold. Hent Flash Player
Alle oplysninger til installation og aktivering for alle større browsere er tilgængelige via følgende link:
https://helpx.adobe.com/flash-player.html

8

