Skabelon
Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering
Handlingsplan vedrørende: Udvikling af de studerende studieintensitet

Uddannelse: Læreruddannelsen i Aarhus (LiA)

Mål – hvad skal I opnå?

Indikator

Konkret aktivitet

Tid

Ansvar

Beskriv hvad I gerne vil opnå

Beskriv hvordan I registrerer at
I har opnået målet

Beskriv den konkrete
aktivitet
Beskriv hvem der skal
involveres

Beskriv hvornår I går i
gang med at gennemføre
aktiviteten og hvornår
aktiviteten er afsluttet

Hvem er ansvarlig
for gennemførelse
og opfølgning på den
konkrete aktivitet

På LiA anvendes
studieaktivitetsmodellen i
alle moduler som redskab til
de studerende, hvordan de
anvender deres tid på
studiet

Primo august 2015

Uddannelsesledelse
(7), undervisere (2,
3, 4, 6) tutorer (5) og
studerende (1, 4)

1.

Styrkelse af de
studerendes
studieintensitet målt
på den tid de
studerende bruger på
studiet.

Indeks på spørgsmål ”Hvor
mange timer bruger du
gennemsnitlig om ugen på dit
studie”. Her skal gruppen af
studerende, som bruger under
30 timer ugentligt (39%) falde
med 3-5 %

1.

2.

Studieaktivitetsmodellen
(SAM) skal anvendes
igennem hele modulet og
underviserne skal ved
modulstart vise, hvordan
modellen er tænkt anvendt i
forhold til studieplanen

3.

Underviserne skal give de
studerende eksempler på
hvordan de 4 kvadranter i
SAM kan anvendes i
modulet

4.

Studieintroduktion og –
kompetence indgår som
indholdsområder i
”professionsteam”. Her skal
de studerende erfarings- og
viden dele, hvordan SAM
kan anvendes i fagene

5.

SAM indgår i den
studieintroduktion, som
tutorerne forestår ved

December 2015
Perioden er en
forsøgsperiode, hvor
forbedringer bliver
indarbejdet.

Uddannelsesledelsen
er ansvarlig for
opfølgning og
evaluering efter
forsøgsperiode (7)

Kommunikation
Beskriv hvordan,
hvor og til hvem der
skal informeres

Uddannelsesledelsen
udarbejder indlæg til
undervisere og
studerende om
tiltagene

Skabelon
studiestart (Er det sådan,
AA?)

2.
3.

6.

Underviserne i holdteamene
udarbejder en plan for
aflevering af
studieprodukter ved
modulstart. Planen
offentliggøres på de
studerende websted og
indgår i studieplanen

7.

På første årgangsmøde i
2016 evalueres indsatsen og
der arbejdes med
erfaringsudveksling og
videndeling. På baggrund
heraf beslutter ledelsen om
der skal udarbejdes nye
tiltag.
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