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Følgende skal fastholdes og evt. udvikles:
Komprimeret kursusforløb på trods af manglende skriftlig opgave undervejs
Brug af eksterne oplægsholdere på konkrete cases inden for de enkelte IP-teorier
God læringsplan, evt forbedret ved at se på, hvordan Ledelse Basic-modulet har gjort
Ingen tvangsdiskussioner eller videoforelæsninger på IceCore.
Hvad vi gør noget ved:
Alt elektronisk oplagt pensum
gøres søgbart
Skriftligt produkt til sidste
tilstædeværelsesesmodul uden
tilbagemelding

Hvordan
Genindscanner materiale, der ikke
er søgbart
Udgår og erstattes af normalt
gruppearbejde og produkt.

Hvad vi ikke gør noget ved:
Skriftlig opgave undervejs

Hvorfor
Der er ikke tid til at give ordentlig tilbagemelding (slet
ikke med 52 elever). Ved sidste gennemførelse af
modulet (på seks måneder) var der 16 elever, hvilket gav
bedre mulighed for at lave en skriftlig opgave undervejs.
Mange tilbagemeldinger peger på, at gennemgangen er
god rettesnor under læsningen – og ingen forbyder at
læse forud på egen hånd.
3 lærere til 6 grupper => ingen grupper har lærer mere
end 50% af tiden.
Der var rig lejlighed til vejledning under hele forløbet.

Krav om læsning forud for
gennemgang
Lærere mere tilstede under
gruppearbejde
Klager over manglende
vejledningsmuligheder
Tilstedeværelsesmodul på FAK

Ansvar
IFS

Termin

IFS

Ved sidste gennemførelse blev der ønsket flere
tilstedeværelsesmoduler på FAK. Samtidig er nærheden
til lufthavnen en forudsætning for deltagelse af nogen af
de eksterne forelæsere.
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Afventer

På hvad

Ansvar

Ændringer til ressourcealokering mv
Det har stor betydning for muligheden for elevaktivitet og
tilstædeværelsesgraden for lærere under gruppearbejderne om der
er 16 elever som på MSAa2015 eller 52 som på det netop
gennemførte modul.

Tilbagemelding til
studerende

Hvordan

Information til interessenter

Hvad

Termin

Ansvar Termin

Hvornår

Hvordan

Hvornår
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