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Referat af møde i MBU-studienævn den 2. februar 2022 

 

Deltagere: Mie Engen, Anne Görlich 

Afbud: Anne-Kirstine Mølholt, Hanne Hartoft 

Øvrige deltagere: Louise Luther (referent) 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste studienævnsmøde den 15.12.2021 

Bilag: Referat fra studienævnsmøde 15.12.2021 

Referatet og dagsorden godkendes.  

Ad 2. Gensidig orientering 

Skriv referat her 

Ad 3. Rammer for planlægning 

Dokumentet er tænkt som en hjælp til at planlægge koordinationsopgaverne på MBU. Studienævnet bedes for-

holde sig til, om der er behov for justeringer i beskrivelsen af opgaverne.  

Bilag: Rammer for planlægning 

Dokumentet blev drøftet på koordineringsmøde den 31. januar 2022, og det gav ikke anledning til ændringer. 

Dokumentet er godkendt. 

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 4. Studenterevalueringer, E2021 

Der er gennemført evalueringer af efterårets semester. Det indstilles, at studienævnet drøfter evalueringerne 

og eventuelle tiltag, som disse giver anledning til. 

Bilag: Evalueringer, MBU 1. og 3. semester 
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1.semester: Svarprocenten er ikke så høj – der er modtaget 14 ud af 26 besvarelser. Før afsatte koordinator tid 

til udfyldelse af skemaet sammen med de studerende, hvilket gav en høj svarprocent. Nu udsendes det af team 

LKK ’udenfor’ indkald, hvilket kan lede til, at mange ikke får det udfyldt. Der var også væsentligt færre kvalita-

tive kommentarer i skemaet end vanligt, ligesom der mangler spørgsmål, som er relevante for EVU. .  

Der er generelt stor tilfredshed med undervisningen, projektarbejdet og vejledningen.  

De kvalitative evalueringer af 1. semester fremhæver: 

God struktur, sammenhængende undervisningsdage, information på semesteret, god studiestart, føler sig godt 
taget imod  

Tilfredshed med administrativt sammensatte grupper – nogle forespørgsler på selvvalgte grupper 

Nogle ønsker flere muligheder for online undervisning  

Godt: Tid til gruppe/projektarbejde i forbindelse med undervisning. Nogle ønsker en hel dag til projektarbejde 
på sidste indkald.  

Jura – kan opleves på et grundlæggende niveau for ledere fra myndighed 

Enkelte mener, at undervisningen mere eksplicit bør forholde sig til praksis   

De studerende skal lære at afsætte mere tid til projektarbejde, og det skal formidles til de studerende.  

3. semester: 9 ud af 22 besvarelser modtaget. Der er generelt stor tilfredshed med undervisningen, projektar-

bejdet og vejledningen. Der er en rød tråd og god sammenhæng i undervisningen. OBS på at vejledning og 

undervisning skal ikke ligge på samme tid, så de studerende vælger undervisningen fra til fordel for vejledning.  

De kvalitative evalueringer af 3. semester fremhæver: 

Meget begejstrede for undervisningen og aktionsforskningsprojektet 

2. semester afsluttes med en intro til aktionsforskning, evt. laves en ganske kort video på ca.5 min., som de 

studerende kan vise til arbejdspladsen  

Sammensætning/dannelse af sparringsgrupper. Forslag: sparringsgrupper på 4 ind. stud., som er interesse-

rede i at indgå i én. Tildeles samme vejleder. Det giver mulighed for 1-2 klyngevejledninger, der kan facilitere 

brug af sparringsgrupperne.  

 

Opfølgning: 

Det er efterfølgende skrevet ind i MBUs beskrivelse af vejledning og projektarbejde, at der ikke må planlægges 

vejledning i undervisningstiden. Input fra evalueringer skal inddrages af semesterkoordinatorer og semesterte-

ams i planlægningen af efterårssemestrene.  

Ad 5. Opsamling på planlægningsmødet den 31. januar 2022 

På mødet drøftede vi uddannelsesevalueringen og spørgsmålet: 

• Hvad ser I som problemstillinger, udfordringer og udviklingsmuligheder på MBU? 

Studienævnet drøftede spørgsmålet, og om der er brug for at igangsætte indsatser/handling. 

Den 4. februar holdes der uddannelsesevalueringsmøde på MBU med deltagelse af aftagerrepræsentant, faglig 

ekspert, institutledelse, prodekaner m.fl.  

 

Der blev på planlægningsmødet drøftet løsningsmodeller ved sygdom.  
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I august tildelte studienævnet 5 timer til de fagfeltsansvarlige ift. at lave en plan B/ ’erstatningsundervisning’. Fx 

finde en video/podcast, der tematiserer noget centralt i fagfeltet, og udforme spørgsmål/arbejdsopgaver til de 

studerende. Materiale til en min. en halv dag, dvs.3 lektioner. 

Der ligger nu en oversigt over plan B (erstatningsundervisning) på Moodle, som man kan tage fat i ved sygdom. 

Enkelte fagansvarlige mangler at finde materiale og er i gang med opgaven.  

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

Ad 6. Evt. 

Der vil blive indkaldt til heldagsseminar på MBU, som afholdes den 18. august 2022. Denne gang afholdes se-

minaret i Aalborg.  

Opfølgning: 

Skriv opfølgning, eller slet denne og linjen ovenfor. 

 


