Handleplan som opfølgning på Studiemiljøundersøgelsen 2016
Designteknologuddannelsen
Design og Businessuddannelsen
Handleplanen er lavet på baggrund af workshops med deltagelse af studerende, undervisere, studievejledning, ledelse og administrativt personale.
VIA Design har valgt at fokusere på områderne:
Information og tilrettelæggelse af uddannelsen
De studerendes faglige udbytte
Det sociale miljø

Formålet med undersøgelsen af studiemiljøet, og deraf afledte handleplan, er at øge udbytte og studieengagement.
Målet er, at indekstal ved studiemiljøundersøgelsen 2018 ligger på 76 for studieengagement og på 70 for udbytte.
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Fokusområde

Aktivitet

Tid

Ansvar

Praktik

Designteknologen:
Inspiration fra tidligere studerendes praktikoplevelser og praktikopgaver.
SRB finder tidligere studerende.

I forbindelse med
praktikinformation
E2017

SRB

Design og Business:
Erfaringer fra test med midtvejsevaluering i praktikforløb: SRB taler med implicerede undervisere
vedr. erfaring med midtvejsevaluering mhb på læring – inddragelse af teori.

E2017

SRB

Procedure for kvalitetssikring af praktiksteder afsluttes og implementeres.
TRAA kontakter involverede undervisere og SRB.

Processen er i gang.
Forventes afsluttet
E2017
Forventes afsluttet
E2017
Processen starter
E2017
Forventes afsluttet januar 2019
September 2017
møde i specialekoordineringsgruppen.

TRAA

Proces er i gang.
Træder i kraft august
2017

PIL

Opfølgning/
bemærkninger

Afsluttet

Hjælp til praktikansøgninger: ”praktikprocedure” fx incl. skabelon til hvad der skal med i ansøgningen.

Forventningsafstemning med virksomheder.
”Praktikkatalog” skal være tilgængelig på studienet og web.
Eksamensformen vil blive genovervejet i forbindelse med ny studieordning 2019 – herunder ønske
om mere feedback.

Praktikfortællinger planlægges sammen med et spørgemøde. Drøftes på specialekoordineringsmøde med deltagelse af SRB. GIVL/PIL sætter punktet på dagsordenen.

Studieaktivitet –
forventningsafstemning

Skemafrie dage reserveres som ”Studiedage”.
Planlægningen.

SRB
GIVL,
LEIV, PIL

GIVL/PIL

X

X
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Tydelig kommunikation i forhold til forventninger til fuldtidsstudie:
Udvikling af indhold på selvstudiedage.
De specialeansvarlige koordinerer med underviserne.

E2017

De specialeansvarlige

Studiemateriale
– tilgængelighed

Klasser oprettes før sommer/vinterhold så underviserne kan lægge materiale op.

Sker allerede

X

*Se studienet
under studieværktøjer: Sådan kan du forvente dine undervisere kommunikerer på
studienettet
Link
Studienet
-brugervenlighed

Specialeansvarlige informerer undervisere om, at materialet skal være tilgængeligt min. 2 uger før
fagstart*

August 2017

Specialeansvarlige

Specialeansvarlige gennemgår mappestruktur med underviserne – der skal være konsensus*

August 2017

Specialeansvarlige

VIA får nyt studienet i 2018.
BDNI indgår om muligt i arbejdsgruppen.
TRAA informerer BDNI om opgaven

Proces er i gang.

TRAA
BDNI

Studienet –
karakterskala

Upload ministeriets beskrivelse af det danske karaktersystem på studienettet.
TRAA kontakter BDNI for muligheder på studienettet.

TRAA
BDNI

Procedure for
Forventningsafstemning

Procedure for Forventningsafstemning opdateres og implementeres.

Såfremt det kan lade
sig gøre vil beskrivelsen være tilgængelig
på studienettet
E2017.
Proces er i gang.
Forventes afsluttet
E2017.

Henvisning til studiehåndbogen medtages.

X

X

BDNI er informeret og går videre
med opgaven

TRAA

TRAA involvere de specialeansvarlige for kvalificering af forslag.
Proceduren præsenteres på specialeteammøde primo E2017.
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Virksomhedssamarbejde

Øget fokus på virksomhedssamarbejder:

Oplæg på VIA Design af folk fra branchen

Virksomhedsbesøg

Processen er i gang
og skærpes yderligere
i E2017.

De specialeansvarlige sætter en proces i gang i specialerne, hvilket afspejles i videngrundlaget 2017.

Emnet er til stadighed
i fokus på VIA Design.
Processen er sat i
gang/løbende.
Workshop afholdes
E2017
Implementering af
nye evalueringsformer/pilotprojekter
sættes i gang
E2017/F2018
Træder i kraft august
2017.

Incubator

Incubatorforedrag skal ud via facebook for at nå de studerende.

Evaluering af
undervisningen

Der afholdes en workshop med deltagelse af kvalitetsteamet og studerende med henblik på at øge
svarprocenten og højne kvaliteten af besvarelserne.
TRAA planlægger og faciliterer workshoppen og implementeringen.

Bogkøb

Det skal gøres nemmere at gennemføre bogkøb.
Bøger købes på nettet igennem VIA PAY – link fra opstartssiden hvor det er tydeliggjort, hvilke bøger der er relevant for den enkelte studerende.

Tidlig information om ferieperioder og eksamsamensperioder/-dage
Studiegrupper

Mulighederne for om vi kan informere tidligere om eksamensperioder/-dage undersøges.

Tutorer

Det undersøges om tutorerne skal være med i et længere forløb.
GIVL/PIL kontakter studievejledningen

Studiehåndbogen

Studiehåndbogen skal opdateres årligt.
ABAN er tovholder på opgaven.
ABAN informerer 1.semestergruppen om at henvise til studiehåndbogen i introforløbet.

PED og ANPA offentliggør feriedatoer tidligere.

Studievejledningen udvikler pt. på studiegruppekonceptet – bl.a. med forslag om at der tildeles studiegrupper fra 1. semester.

De specialeansvarlige

X

Emnet er en del
af VIA Designs
strategi - Se desuden handleplan
for VIA Design
2017-2018
X

TRAA og
underviserne.

X

Er i proces
Forventes afsluttet
E2017.

LEIV

Er sat i gang.
Forventes færdig
E2018
F2018

GIVL og
studievejledningen.
PIL/GILV
Studievejledningen

Årligt – er i proces

GIVL/PIL
ABAN

X

X
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Supervisering
Feedback

Mulighederne for supervisering/feedback af undervisernes undervisning som en del af det samlede
kvalitetssystem drøftes med pædagogisk råd på baggrund af ønske fra undervisere og studerende.

E2018

GIVL/PIL

Det sociale
miljø

Flere sociale aktiviteter fx:

E2017

ALDH






Inviter til deltagelse i festudvalg via FB når de studerende er blevet optaget, men ikke
startet endnu.
Kulturelle arrangementer, sponsorvirksomheder etc.
Weekend/efterskole-arrangementer.
Sociale aktiviteter for både studerende og undervisere.

Benytte Campus efter ”lukketid”/mad og
drikke

René Foli undersøger mulighederne for:
At oprette Døgn Netto
Kaffemaskine med god kaffe (AU) – med adgang uden for åbningstid
At købe mad efter kantinen er lukket.

E2017

René Foli

Sociale/kreative
workshops

Mulighed for kreative workshops undersøges:
fx fotoworkshop, sykursus, læderværksted, 3D print – andre ting som forskellige studerende/specialer har kompetencer indenfor – til forslag med en deleøkonomisk tilgang, hvor studerende bytter
hinandens kompetencer.
PIL kontakter studievejledningen.

E2017

PIL
Studievejledningen.

Lektiecafé

Mulighederne for et pilotprojekt vedr. lektiecafé undersøges
GIVL kontakter studievejledningen.

E2017

Værksteder/bygninger

Åbningstider og hjælp i værkstederne.

Processen er i gang
Forventes afsluttet ultimo 2017

GIVL
Studievejledningen.
PIL
JRN

Der udbydes værkstedskørekort i møbelværkstedet.
Der vil fremover være mulighed for intro til systuen på eftermiddage efter endt undervisning.
Intro til strik og print forgår i forbindelse med undervisningsforløb og/eller valgfag.
Der vil forsat være bemanding med værkstedsassistenter på alle værksteder.
Der er adgang til bygning D til kl. 23.00.
PIL følger op med JRN som er værkstedsansvarlig – herunder kommunikation i forhold til de studerende om mulighederne.

5

Ideationprojektet og Pattern
Design

Pattern Design føler sig overset på 1. semester. Projektleder tager stilling til om arbejdstegning kan
inddrages i Ideationprojektet. GIVL kontakter projektleder.

Sættes i gang i august
2017
Forventes afsluttet
E2017

GIVL
Projektleder

Der følges op på handleplanen:
 November 2017 ved kvalitetskonsulenten og uddannelseslederne
 F2018 ved kvalitetskonsulenten og uddannelseslederne
 E2018 (i forbindelse med ny studiemiljøundersøgelse) ved kvalitetskonsulenten og uddannelseslederne).
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