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Procedure for fag- og forløbsplaner 

 

 

 

 

Formål 

Proceduren sikrer, at der sker en systematisk håndtering af arbejdet med fag- og forløbsplaner, så vi sikrer, 

at fag og forløb i uddannelserne dokumenteres tilstrækkeligt ift kvalitetssikring af uddannelsernes niveau 

og indhold, herunder progression, studieaktivitet/intensitet, anvendelse af digitale værktøjer samt interak-

tion med professionen. 

Anvendelse 

Proceduren anvendes på alle fuldtids- og deltidsuddannelser på EAMV.                       

Fremgangsmåde/metode 

Forud for hvert semester udarbejder underviserne (i uddannelsesteamene) en fag- og forløbsplan for hvert 

fag, tema, AU-modul mv. 

De udarbejdede fag- og forløbsplaner videregives til uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelsesche-

fen, som gennemgår og godkender disse, hvis der ikke er bemærkninger hertil. Er der forhold der skal rettes 

op på, indgår uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen i dialog med underviserne, som retter 

op på forholdene. Uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen godkender endeligt fag- og for-

løbsplanerne forud for semesterstart/modulopstart ved at angive dato for godkendelse samt initialer og 

sikrer, at de er gemt i uddannelsens styringsdokumenter for fuldtidsuddannelserne. 

For deltidsuddannelserne sendes fag- og forløbsplanen til studiesekretæren, der sikrer, at de er gemt i vi-

densmiljøernes styringsdokumenter. 

Det er den enkelte underviseres ansvar at udlevere og gennemgå fag- og forløbsplanen med de studerende. 

Fag- og forløbsplanerne opdateres løbende af underviserne. Ved større justeringer skal de godkendes på ny 

af uddannelseschefen/kursus- og efteruddannelseschefen og gemmes i uddannelsens styringsdokumenter. 

Ved afslutningen af hvert fag, forløb, AU-modul mv, arkiveres den endelige/opdaterede fag- og forløbsplan 

i uddannelsens styringsdokumenter af den enkelte underviser/studiesekretær. 

Det er undervisernes/teamets ansvar, at fag- og forløbsplanerne indeholder de elementer, som skal oply-

ses: 

• Lektionsplan, incl angivelse af litteratur, opgaver, cases, projekter 

• Digitale værktøjer 

• Interaktion med professionen (kun fuldtid) 

• Studieaktivitet/studenterbelastning 

• Fagets/forløbets undervisningsmaterialer 

• Videnomsætning/supplerende materialer 

• Didaktiske overvejelser/fag- og forløbets tilrettelæggelse 

• Fag- og forløbets læringsmål 
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Lektionsplan, incl angivelse af litteratur, opgaver, cases, projekter 

Lektionsplanen skal bidrage til at tydeliggøre et fag eller forløbs niveau og indhold og ligeledes bidrage til, 

at synliggøre den progression der er mellem de forskellige fag og forløb i løbet af en uddannelse. 

Desuden skal planen have til formål, at den studerende har overblik over faget eller forløbet. 

Digitale værktøjer 

Digitale værktøjer defineres som fag-faglige digitale værktøjer, som klæder de studerende på til at indgå i 

et stadigt mere digitaliseret arbejdsmarked. 

Det kan fx være beregnings- og projekteringsprogrammer, grafiske programmer, programmeringsværktø-

jer, simuleringsværktøjer, projektstyringsprogrammer, brancherelevante database, gamification, online ser-

vices mv. 

Word, excel og powerpoint betragtes som almindelige arbejdsredskaber og falder ikke ind i kategorien af 

digitale værktøjer. 

De i fag- og forløbsplanen angivne digitale værktøjer indgår direkte i opgørelse af uddannelsens kvalitets-

mål. 

 

Interaktion med professionen (kun fuldtidsuddannelserne) 

Interaktion med professionen defineres som den kontakt de studerende har med erhvervslivet gennem stu-

diet. 

Det kan fx være virksomhedsbesøg, foredragsholdere, projekter i direkte samarbejde med virksomheder, 

messer, studieture mv 

De i fag- og forløbsplanen angivne interaktioner med professionen indgår direkte i opgørelse af uddannel-

sens kvalitetsmål. 

 

Studieaktivitet/studenterbelastning 

Studieaktivitet/studenterbelastningen har til formål at sikre, at fag og forløb planlægges og tilrettelægges 

på en måde, så den studerendes arbejdsbelastning samlet set svarer til fagets eller forløbes ECTS-point. 

Det har ligeledes til formål at tydeliggøre over for de studerende, hvad der forventes af dem i de forskellige 

fag og forløb. 

For fuldtidsuddannelserne har uddannelseschefen til ansvar at sikre, at den studerendes arbejdsbelastning 

for et helt semester svarer til et fuldtidsstudie på tværs af fag og forløb. 

 

Fagets/forløbets undervisningsmaterialer 

Her angives det undervisningsmateriale, der er obligatorisk ifm det konkrete fag eller forløb. Det vil både 

bestå af undervisningsmaterialer angivet på de studerendes bogliste, men også af øvrige materialer, både 

fysiske og digitale, som de studerende skal anvende ifm faget eller forløbet. 

Det er underviserens/teamets ansvar at sikre, at der er sammenhæng mellem fagets/forløbets undervis-

ningsmaterialer og bogliste, lektionsplan mv 

 

Videnomsætning/supplerende materialer 

Angivelse af den supplerende litteratur, materiale mv, som underviserne anvender ifm fag og forløb, men 
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som ikke indgår i dokumentation af videngrundlaget. 

Det er både videnomsætning fra beskæftigelse, udvikling og forskning. 

Det er underviserens ansvar at sikre, at der til afvikling af fag og forløb benyttes supplerende materiale ud 

over det, som de studerende har adgang til. 

Didaktiske overvejelser/fag- og forløbets tilrettelæggelse 

Kort beskrivelse af, hvilke didaktiske overvejelser der ligger til grund for tilrettelæggelsen af fag og forløb, 

så de studerende opnår de beskrevne læringsmål. 

Fag- og forløbets tilrettelæggelse samt didaktiske overvejelser skal understøtte og underbygge studieaktivi-

teten/studenterbelastningen. 

Det er underviserens/teamets ansvar at sikre, at de didaktiske overvejelser drøftes, så der er sammenhæng 

mellem de forskellige fag og forløb i uddannelsesforløbet. 

Fag- og forløbets læringsmål 

Beskrivelse af læringsmål for faget eller forløbet. 

Hvis faget er identisk med fagets eller forløbets læringsmål i studieordningen, henvises der hertil.  

Hvis faget ikke er identisk med en fag- eller forløbsbeskrivelse i studieordningen, angives læringsmålene 

her. Det kan fx være ved tematiseret undervisning, sammenlægning af flere fag i et, opdeling af fagelemen-

ter i flere fag mv 

 

Revidering af proceduren 

Proceduren revideres af kvalitetsafdelingen hvert 4. år i forbindelse med strategi-rul og indgåelse af ny 

rammekontrakt.  

 


