Handleplan på baggrund af studentertilfredshedsundersøgelsen, Fysioterapeutuddannelsen UCN

Evaluering foretaget: November 2015
Modul: Alle moduler
Handleplan: udarbejdet februar 2016
Identificeret tema:
Handling og Formål
Temaerne er
identificeret ud fra de
fokusområder som
Ennova har identificeret
Uddannelsen er
Der er etableret forskellige handlinger ud fra den
velstruktureret
tolkning af temaet der har været i modulteams

Deadline

Ansvarlig

Status

Forår 16

Modulteams +
modulkoordinatorer
Studiekoordinatorer

Igangsat på nuværende
ulige moduler
Planlagt på kommende
lige moduler foråret 16

Forår 16

Modulkoordinatorer
Studiekoordinatorer

Igangsat på nuværende
ulige moduler

Forår 16

Alle undervisere +

Igangsat

Litteratur:
Revideres således at der arbejdes med
læsevejledninger + vejledning til forberedelse
(M3)
Feedback:
Struktureret feedback ved opgaver
(M3)
Antal undervisere:
De samme undervisere dækker et tema igennem
hele uddannelsen
(M4)

Relevant information om
uddannelsen er nemt
tilgængeligt

Modulbeskrivelse, modulprøvebeskrivelse,
modulplan med opdateret litteratur og relevant
undervisningsmateriale ligger tilgængeligt på
CANVAS.
Implementeringen af Pointer forventes at skabe
gennemsigtighed og tilgængelighed

Skemaændringer og

Skemaændringer:

deadlines

Forsøges undgået MEN hvis nødvendigt tilstræbes
de at blive lavet i GOD tid – med 14 dages varsel

koordinatorer

Ved akutte skemaændringer sendes besked via UMS
Sammenhæng mellem
de forskellige faglige
forløb

Modulteammøder:
Væsentlige ift. at skabe sammenhæng mellem de
enkelte faglige forløb i modulet.

Forår 16

Modulkoordinatorer
Studiekoordinatorer

Der arbejdes med det på
modulteammøder samt i
SAM gruppen

Med-eksaminatorer på alle interne prøver:
Er med til at kvalitetssikre og sikre sammenhæng og
dialog
Peer-learning aktiviteter
– eks. mellem modul 4 + 8 – sammenhæng igennem
uddannelse synliggøres
Infomøder med studerende:
Gennemgang af modulets indhold og de faglige
elementers placering.

Der lyttes til i mindre
grad til de studerendes
forslag til ændringer

Inddragelse af studerende:
Ved holdmøder - synliggøre resultater af
evalueringer og handleplaner der er udarbejdet på
baggrund heraf.
I modulteams:
Arbejde med evalueringerne i planlægning, udvikling
og afvikling af modulerne.

Forår 16

Modulkoordinatorer

Igangsat

Der lyttes i mindre grad
til de studerendes
evaluering af
undervisning

Sikre systematisk evaluering efter de enkelte
emner/underviserne selv/modulet.

Forår 16

Modulteams +
modulkoordinatorer

Igangsat

