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Arbejdspapir 1 i forbindelse med politik for øget studie-
aktivitet på Arts’ uddannelser 
 
Studieaktivitetsmodel og brug af ECTS 
 
 
Baggrund 
Jf. Politik for øget studieaktivitet på Arts’ uddannelser udfoldes i nærværende ar-
bejdspapir beskrivelse af studieaktivitetsmodel, brugen af ECTS som ramme for de 
studerendes arbejdsbelastning, model for studievejledninger, samt forslag til kursus-
formater. 
 
Model for fuldtids studieaktivitet 
Med Arts strategiske fokus på undervisningskvalitet og -omfang bør vi ikke fremme 
standardisering og fiksering af kursusformater, men tværtimod fremme en samlet 
semestertilrettelæggelse, hvor undervisningen tilrettelægges gennem studieaktivite-
ter, der fylder et fuldt semester for de studerende. Målet er, at vi kan tilbyde sam-
menhængende og innovativ undervisning, samtidig med at vi kan redegøre tilfreds-
stillende for timeudbuddet på vore uddannelser, således at vi reelt tilbyder fuldtids-
studier og fremmer en kultur og bevidsthed herom. 
 
Der skal således skelnes mellem undervisningsudbud (undervisningstimer, vejled-
ning og udvikling af akademisk praksis) og tilrettelagt fuldtids studieaktivitet, som 
omfatter rammesat arbejde i studiegrupper, delafleveringer, peer-to-peer vejledning 
og selvstændig forberedelse og fordybelse. 
 
Nedenstående model illustrerer forholdet mellem undervisning og studieaktivitet, 
modellen er en ramme for at udvikle studenterorienteret læring gennem dynamiske 
sammenhænge mellem underviserinitierede studier, undervisning hvor underviseren 
leder og støtter læring og studieaktivitet, hvor studerende individuelt eller i studie-
grupper selvstændigt udøver akademisk praksis.  
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Modellen er lånt fra VIAs model for studieaktivitet 
(http://www.viauc.dk/paedagog/uddannelsen/Sider/studieaktivitetsmodel.aspx) 
 
Der tages udgangspunkt i et fuldtidsstudenterårsværk (60 ECTS) svarende til 1640 
timer, anvendt i modellens fire dele, med målsætningen at fremme udvikling af un-
dervisnings og studieformer og tydeliggøre ressourceanvendelse – for både studeren-
de, underviser og uddannelsesledelse . 
 
Det anbefales, at en række vejledende kursusformater vedtages i Uddannelsesudvalg 
Arts og at disse tjener som grundlag for både semestertilrettelæggelse, kursustilrette-
læggelse og -præsentation i kursuskatalog. For de enkelte kursusformater kan der an-
føres undervisningstimer, vejledningsformer og underviserinitierede aktiviteter samt 
fx brug af EDU IT. Kursusformater vil desuden indeholde vejledende angivelse af 
studerendes tidsforbrug ved forberedelse, arbejde i studiegrupper og ved delafleve-
ringer og eksaminer. 
 
Det skal i udviklingsperioden (2013-2015) udarbejdes vejledende kursus-
/undervisningsformater under studieordninger (studievejledninger), således at der 
semestervist skabes overblik over timeudbud, kursusformater og aktivitetsformer. 
 

•Individuelle 
studieaktiviteter, 
ikke skemalagte, 
men beskrevne 
gennem fx pensum

•Øvrige aktiviter, 
KAN være 
skemalagte

•Studieaktiviteter 
rammesat og vejledt 
af underviser

•Studieaktiviteter 
med tilstedeværelse 
af underviser

Forelæsninger, 
holdundervisning, 

vejledning , 
instruktortimer, 

feedback, 
ekskursioner, 

summer schools  mv.

Projektarbejde, 
gruppearbejde, 
mellemsemester‐
pakker, praktik, 

besvarelse af opgaver 
og delafleveringer

Studiegrupper, 
individuel 

forberedelse, 
eksamens‐

forberedelse, opgave 
skrivning

Karrierevejledning, 
specialeseminarer, 

litteratursøgning, mv.

Initieret af underviser 

Deltagelse af undervi-
ser og studerende 

Deltagelse af studerende 

Initieret af studerende 
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Modellen, som sammentænker resurseberegning og udvikling fleksible kursusforma-
ter hviler på, at der gives puljer af arbejdstimer beregnet på ECTS-niveau v. 5, 10, 15 
og 20 ECTS, så kurserne dimensioneres efter studenterårsværk, og undervisning til-
bydes som sammenhængende helheder for de studerende.  
 
En væsentlig forudsætning for modellen er, at der skal findes incitament til at udvikle 
og afvikle undervisning i en række forskellige formater, således at Arts både imøde-
kommer minimumsgrænsen for undervisningsudbud på hhv. 12 og 8 timer/uge i 14 
uger / semester og nye undervisningsformer ikke bliver oplevet som et urealistisk 
pres på undervisningsårsværk og -resurser.  
 
Endelig er det en forudsætning, at modellen er administrativt enkel for undervisere, 
uddannelsesledere og administration, og at den sikrer en fleksibilitet, som er nød-
vendig fordi undervisningsformer og kursusformater vil ændre sig i de kommende år. 
 
ECTS og fuldtids studieaktivitet 
Modellen for fuldtids studieaktivitet hviler på den forudsætning at et fuldtidsstudium 
omfatter 1640 arbejdstimer og tilsvarer 60 ECTS. 
 
 Med et 10 ECTS-kursus som idealtype betyder det, at 

‐ 10 ECTS studieaktivitet tilsvarer 273 studenter-arbejdstimer, som i tilret-
telæggelsen af et kursus fordeles i studieaktivitetsmodellen 

‐ kursusformater, intensive undervisningsperioder og delafleveringer ind-
går i et sammenhængende semesterforløb, som tilsvarer ½ studenterårs-
værk på i alt 3 x 273 timer. 

Modellen forudsætter, at der arbejdes med integreret faglig vejledning og delafleve-
ringer samt portefolio, således at resursekrævende eksamensformer anvendes i et re-
alistisk omfang. 
 
Studieaktivitet fordelt i fuldtids studieaktivitetsmodellen 
Et 10 ECTS fag på 273 studentertimer kan fordeles således at undervisning med til-
stedeværelse (jf. målsætningen om 12 og 8 timer/uge i 14 uger) ved et 10 ECTS BA-
fag udgør 4 undervisningstimer om ugen (fx tre timers forelæsning/holdundervisning 
m. 1 times instruktorundervisning) i 14 uger udgør 56 timer. Disse timer kan fordeles 
med vekslende intensitet henover semestret alt efter tilrettelæggelsen af undervisnin-
gen i det samlede semester. 
 
Fordelingen af alle aktiviteter sker i semesterplanlægningen. De angivne timer til 
ekskursioner, virksomhedsbesøg mv. pr. 10 ECTS fag kan således samles i puljer for 
30 ECTS, ligesom de angivne 4 timers underviserinitieret studieaktivitet eller ram-
mesat undervisning pr. uge (56 timer pr. 10 ECTS fag) kan fordeles henover seme-
stret. Omfanget af de enkelte aktivitetstyper kvalificeres gennem beskrivelse i studie-
vejledninger – ligesom der skal tages højde for større forskelle mellem uddannelserne 
mht. holdstørrelser/studentervolumen per kursus.  
 
Modellens fordeling kan give udfordringer i forhold til BA-projekter og andre kursus-
typer, som traditionelt har været anlagt på en højere andel af selvstændigt arbejde. 
Disse kurser skal kvalificeres og projektdimensionen beskrives, idet selvstændigt ar-
bejde også indgår som en væsentlig parameter i et akademisk studium. 
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Modellen kan anvendes på flere niveauer i en uddannelse. 
For et enkelt kursus kan modellen anvendes til at anskueliggøre arbejdsfordelingen 
på studieaktiviteter i en forventningsafstemning mellem underviser og studerende.  
For et semester kan modellen anvendes til at anskueliggøre semestrets sammenhæng, 
og hvordan den samlede arbejdsbelastning fordeler sig.  
For en hel uddannelse kan modellen anvendes til at anskueliggøre sammenhæng, 
progression og fordeling af arbejdsbelastning over hele forløbet (hhv. grunduddan-
nelse, tilvalg og kandidatuddannelse).  
 
 

 


