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Seminar om undervisningsevaluering –  
internationale erfaringer 
 
 
 
Dato:    Mandag den 29. april 2013 
Tid:    13.00-16.30 
Sted:    Richard Mortensen-stuen (Studenternes hus) 
Tilmeldingsfrist: Senest tirsdag den 23. april 2013 til Hanne Kargaard Thom-

sen på mail: hkt@adm.au.dk  
 
 
Målgruppe: Studieledere/studienævnsformænd, studienævnsnæstformænd, insti-
tutledere, uddannelseschefer, SNUK-ledere, de universitetspædagogiske enheder, Det 
tværgående bånd for uddannelse, AU Forum og arbejdsgruppen for undervisnings-
evaluering  
 
Formålet med seminaret: er at få inspiration til det arbejde, som pågår i forbin-
delse med udarbejdelse af forslag til fælles mål for undervisningsevaluering på Aar-
hus Universitet (Arbejdsgruppens kommissorium er vedhæftet). 
 
I forbindelse med Aarhus Universitets ønske om, til stadighed, at understøtte kvalite-
ten af den udbudte undervisning og de studerendes læreprocesser får vi besøg af en af 
verdens førende forskere i universitetsuddannelser, Professor Keith Trigwell fra Insti-
tute for Teaching and Learning (ITL), University of Sydney.  
 
Instituttet er et af verdens førende inden for forskning i universitetsuddannelse og 
understøtter i det daglige universitetets strategiske planlægning og sikring af kvalite-
ten af undervisning og læring på tværs af universitetet. (For mere information se uni-
versitetets veludbyggede hjemmeside: http://www.itl.usyd.edu.au/) 
 
Lunds Tekniska Högskola (LTH) er inspireret af University of Sydney og anvender en 
tilsvarende tilgang til undervisningsevaluering, men omsat til en skandinavisk kon-
tekst. Universitetslektor Roy Andersson fra LTHs universitetspædagogiske enhed 
kommer og fortæller om deres erfaringer.  
 
 
Program:  
 
13.00-13.10: Velkomst ved Det tværgående bånd for uddannelse /v. dekan Mette 

Thunø  

13.10-13.30:  Status på arbejdsgruppen for undervisningsevaluering på AU /v. for-
mand for gruppen Berit Lassesen 

http://www.itl.usyd.edu.au/
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13.30-14.15: Erfaringer med implementering af undervisningsevaluering på Uni-
versity of Sydney v. Keith Trigwell, University of Sydney  

14.15-14.30: Pause 

14.30-15.15: Erfaringer med implementering af undervisningsevaluering på Lunds 
Tekniska Högskola v. Roy Andersson, Lunds Tekniska Högskola 

15.15-15.30: Pause 

15.30-16.25: Gruppearbejde: Drøftelse af oplæg  
 

16.25-16.30:  Afrunding /v. prodekan Peder Østergaard 
 
 


