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Omverden: EU

Bolognaprocessen = et 

mellemstatsligt europæisk 

samarbejde om at skabe et fælles 

rum for videregående uddannelser i 

Europa, bl.a.:

- Letlæselige uddannelser og 

Sammenlignelige uddannelser 

(Slutkompetencer, DS)

- Gradstruktur (5, 6 ,7 og 8)

- Meritsystem baseret på ECTS 

point

- Samarbejde om kvalitetssikring
Omverden: Aftagere og de 

studerende:

- relevans

- transparens

- fleksibilitet
http://ufm.dk/uddannelse-og-

institutioner/internationalisering/internationalt-samarbejde-om-

uddannelse/bologna-processen

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/internationalisering/internationalt-samarbejde-om-uddannelse/bologna-processen
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UCSYD

- digitalisering i uddannelserne

- anvendelse af fælles it 

systemer, bl.a. Blackboard. 

Videreuddannelsen 

- fælles skabelon for modulsider 

på Blackboard DIL

U&F ministeriet 

Udviklingskontakt 2015-2017: 

- Bedre kvalitet i uddannelser, 

herunder bl.a. eksperimentere 

med nye undervisningsformer 

i et digitale læringsrum 



Diplom i Ledelse - modul 1

Studieaktiviteter
Forberedelse

• Læse litteratur og se 

videopræsentationer

• Formulere læringsspørgsmål

• Blogindlæg

• Empiriindsamling

Undervisning

• Præsentation af teori

• Analyse af læringsspørgsmål

• Feedback

Efter undervisning

• Metodetræning

• Bearbejdning af empiri

• Besvarelse af læringsspørgsmål

• Læringsgruppe aktivitet

• Blogindlæg

5 ECTS: 137-140 studieaktivitetstimer

•Arbejde læringsgrupper

•Forberedelse og fordybelse 

•Litteraturstudier

•Metodetræning i praksis

•35 %

•Portfolio og mundtlig prøve 
vejledning

•Vejledning individuelt 
og/eller i læringsgrupper 
vedr. modulet

•3 % 

•Formulere individuelle 
læringsopgaver

•Sætte sig ind i opgivet 
litteratur/materiale 

•Udarbejde 4 læringsopgaver

•Indsamle empiri i form af 
interview

•Skrive portfolio

•45 %

•Holdundervisning

•Læringsgruppearbejde i 
undervisningen

•17 %

Undervisning 
rammesat af 
underviser

Normalt skemalagt. 
Se undervisnings-
planen herunder

Planlagt af 
underviserne, men 

den studerende skal 
selv organisere 

arbejdet. Kan foregå 
individuelt eller i 

grupper.  

Aktiviteter den 
studerende selv 

tager intitiativ til  -
selvstudie. 

Aktiviter initieret af 
studerende med 
deltagelse af en 

underviser. Se passus 
om vejledning 

herunder

Initieret af 

undervisere

Initieret af 

studerende

Deltagelse af de 

studerende

Deltagelse af undervisere 

og studerende



Blackboard som læringsramme
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Blendede learning åbner nye 

muligheder for læringsrum...
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Muligheder og udfordringer for lærer

Fra forelæser/formidler - > procesfacilitator for læring

Fra læremonolog -> dialog

Fra eksamenssnak i undervisning -> fagligt indhold

Fra forberedelse af undervisning -> forberedelse af samlet læringsproces 

Fra præsentation af teori i undervisning -> kobling af teori og praksis i 

undervisning

Fra nærvær i undervisning -> nærvær igennem hele processen

Fra oversætter -> meningsskaber 
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Muligheder og udfordringer for de 

studerende

Fra elev -> aktiv studerende

Fra undervisning en dag om ugen -> anvendelsesorienteret læring

Fra få læringsrum -> flere læringsrum

Fra bekvemmelighed -> passende udfordringer

Fra konsum af andres viden -> refleksion over anvendelse af egen viden

Fra abstrakt viden -> meningsfyldt viden i og over praksis
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ucsyd.dk 9

Spørgsmål?



Tak for nu!

10

Trine Rønholt, Konsulent

Amro@ucsyd.dk

Tlf. 7266 5234

Anne Tolstrup Gregersen, Adjunkt

Atgr@ucsyd.dk

Tlf. 7266 5242
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