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Procedure for evaluering af undervis-
ning på Aarhus BSS 

1 Formål med evalueringsproceduren 
Formålet med proceduren for evaluering af undervisningsforløb på Aarhus BSS er at skabe dels et 
værktøj til at kvalitetssikre undervisningen, dels et udviklingsværktøj for undervisere, der øger fælles 
viden og bevidsthed om, hvad der bedst understøtter de studerendes læring. 

Målet er en evalueringsprocedure, der involverer studerende, undervisere, fagkoordinatorer, studie-
ledere og studienævn m.fl. i en løbende, institutionaliseret dialog om de studerendes læring og ud-
bytte af de enkelte undervisningsforløb og danner et empirisk grundlag for studienævns og studiele-
deres kvalitetssikring af undervisningsforløb. Målet er desuden, at evalueringsproceduren skal være 
systematisk og transparent, og at der skal være en klar ansvarsfordeling for arbejdet med kvalitetssik-
ring og den kontinuerlige udvikling af undervisningsforløb. 

2 Dataindsamling 
Den samlede procedure for indsamling af evalueringsdata på undervisningsforløb på Aarhus BSS er 
som følger: 

2.1 Forventningsafstemning ved undervisningsforløbets start 
Ved begyndelsen af alle undervisningsforløb fremlægger underviseren sine overvejelser for de stude-
rende over det kommende undervisningssamvær, herunder de valg, som underviseren og studienæv-
net har taget vedrørende læringsmål, indhold, eksamen, undervisnings- og læringsaktiviteter og brug 
af medier (herunder educational it).  
 De pædagogiske valg lægges frem og danner udgangspunkt for den senere (anbefalede) midtvejs-

evaluering og den obligatoriske slutevaluering. 
 Eventuelle ændringer som følge af erfaringer og studenterevalueringer fra tidligere forløb kan 

nævnes for at hæve motivationen for at evaluere forløbet undervejs og ved slut. 

2.2 Midtvejsevaluering på undervisningsforløb 
Alle undervisningsforløb bør midtvejsevalueres.  
 Underviserne opfordres til i løbet af kurset at diskutere både mål, udbytte og proces med de in-

volverede studerende.  
De enkelte studienævn beslutter selv principper for midtvejsevalueringerne. Midtvejsevalueringen er 
uformel, decentral og dialogorienteret og organiseres af den enkelte underviser under hensyntagen til 
studienævnets principper.  
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 Data kan indsamles til øjeblikkelig brug eller til efterfølgende granskning. Midtvejsevalueringen 
kan gennemføres via f.eks. mundtlige tilkendegivelser i plenum, fokusgrupper med holdrepræsen-
tanter, enkle digitale værktøjer eller en enkel papirløsning. 
 

2.3 Slutevaluering (end-of-course-evaluering) 
Alle undervisningsforløb evalueres.  

Slutevaluering af undervisningsforløb sker på grundlag af et fælles, digitalt spørgeskema administreret 
af evalueringsteamet på Aarhus BSS efter fælles rammesættende retningslinjer vedtaget af fakultets-
ledelsen; det enkelte studienævn eller den lokale institutledelse har i visse tilfælde nævnt neden for 
mulighed for at supplere eller konkretisere de fælles retningslinjer. Evaluering kan ske på enten dansk 
eller engelsk. 

2.4 Evalueringsprocessen på et undervisningsforløb 
Dataindsamlingen tilstræbes at ske i ugen inden sidste undervisningsgang, hvor der afsættes 10 mi-
nutter af undervisningstiden til, at de studerende kan udfylde spørgeskemaet. Til sidste undervis-
ningsgang drøfter underviser og studerende det samlede undervisningsforløb mundtligt, bl.a. med 
afsæt i udvalgte mønstre fra evalueringsrapporten. Alternativt kan man have en opsamling på evalu-
eringerne i forbindelse med såkaldte "klassens time"-møder eller studenterpanelmøder ved seme-
sterafslutning. 

 Det er vigtigt, at de studerende oplever, at ”evalueringerne bruges til noget”, hvis de – semester 
efter semester – skal blive ved at deltage i evaluering af undervisningsforløb. Timingen af dataind-
samlingen er derfor vigtig både for at opnå en høj svarprocent, og for at data kan danne grundlag 
for dialog om undervisningsforløbet.  

 
 
Evalueringsprocessen ved slutevaluering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog 
På sidste undervisnings-
gang drøftes undervis-
ningsforløbet fx med afsæt 
i evalueringsresultater 

Evaluer 
Inden sidste undervisningsgang åb-
ner evalueringen og studerende 
modtager link og kan tilgå evalue-
ringen via Blackboard. 
Underviser modtager advisering om 
at evalueringsvinduet er åbnet 
 

Resultater 
Før sidste undervisningsgang 
modtager underviseren en eva-
lueringsrapport med resultater 
fra evalueringen 

 

Planlæg 
Kort efter semesterstart skal undervi-
serne kvalitetssikre en række indstillin-
ger vedrørende den kommende evalue-
ring: 
1. hvilket standardskema der anvendes 
2. hvilke undervisere der evalueres 

    

 
Tilpas 
Løbende gennem semesteret kan undervi-
serne via Blackboard vælge at: 
1. tilføje supplerende spørgsmål fra ban-
ken eller skrive supplerende spørgsmål 
selv 
2. at ændre datoer for evalueringsperiode 
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2.5 Spørgeskema og spørgsmålsbank 
Systemet rummer 4 spørgeskemaer med fælles spørgsmål:  

i. Standardskema A: 
Til de fleste kurser: Forelæsningsrækker, seminarundervisning m.v., med én eller flere VIP-
undervisere 

ii. Standardskema B: 
Til kurser, der består af forelæsninger suppleret med holdundervisning ved instrukto-
rer/ph.d.-studerende/DVIP/VIP 

iii. Standardskema C: 
Til kurser, der kombinerer undervisning med opgavefaglig vejledning, f.eks. kurser der af-
sluttes med karakterbedømt hjemmeopgave og kurser der afsluttes med BA-afhandling 

iv. Standardskema D: 
Til rene vejledningsforløb (uden undervisning), som eksempelvis leder frem til BA-afhand-
ling eller speciale 

 
Se hvilke spørgsmål der indgår i standardskemaerne på hjemmesiden: www.bss.au.dk/digitalkursus-
evaluering. 
De fælles spørgsmål indsamler informationer om følgende elementer i undervisningsforløbet:  
1. de studerendes engagement 
2. forventningsafstemning og organisering 
3. feedback 
4. underviserens formidling  
5. overordnet vurdering af udbytte 
 
De studerende sikres anonymitet ved besvarelsen af skemaerne. 
 Det fælles evalueringsskema er designet til at skaffe oplysninger om de studerendes oplevelse af 

det samlede undervisningsforløb (student learning experience) og ikke underviserperformance i 
snæver betydning.  

Foruden de fælles spørgsmål kan underviser/studienævn/studieledere m.fl. tilføje supplerende spørgs-
mål til skemaet fra en spørgsmålsbank eller skrive sine egne spørgsmål. 
 Det er muligt at tilføje evalueringsspørgsmål til banken ved at fremsende forslag til evaluerings-

teamet, der administrer spørgsmålsbanken. Se hvordan på hjemmesiden: www.bss.au.dk/digital-
kursusevaluering. 

3 Databearbejdning 
Databearbejdningen er automatiseret, så alle involverede undervisere meget hurtigt (få timer) efter 
dataindsamlingen kan modtage en rapport med overskuelig grafik med figurer, tabeller og tekst. 

http://www.bss.au.dk/digitalkursusevaluering
http://www.bss.au.dk/digitalkursusevaluering
http://www.bss.au.dk/digitalkursusevaluering
http://www.bss.au.dk/digitalkursusevaluering
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3.1 Rapporter til undervisere 
Rapporterne indeholder forside, grafik, statistik og tekst (svar på åbne spørgsmål) fra studerende på 
egne undervisningshold.  

Alle undervisere modtager undervisningsevalueringsrapport fra eget undervisningsforløb. I overens-
stemmelse med det enkelte studienævns retningslinjer fremsender evalueringsteamet undervisnings-
evalueringsrapporter fra de enkelte kurser (tal + kommentarer) til den særlige evalueringspostkasse 
(evaluering.studienævn@au.dk), der er oprettet for hvert studienævn samtidig med, at undervisnings-
evalueringsrapporterne fremsendes til de enkelte undervisere (se afsnit 3.4, 4.3). 

3.2 Rapporter til fagansvarlige 
Foruden de involverede undervisere har den kursusansvarlige en berettiget interesse i at modtage 
evalueringerne. Den kursusansvarlige skal i henhold til kvalitetssikring af kursusbeskrivelser være an-
ført som sådan i den givne kursusbeskrivelse (der kan kun anføres én). 

3.3 Rapporter til instruktorer 
Rapporter til instruktorer med tal og kommentarer specifikt til instruktorundervisningen fremsendes 
inden for én uge efter, at evaluering er lukket. Der fremsendes holdrapport til instruktor/holdundervi-
ser fra egen undervisning på øvelseshold, og samtidig fremsendes en oversigt over holdevaluering til 
studienævnets funktionspostkasse. Hvis rapporterne skal fremsendes til andre (f.eks. fagkoordinator), 
skal dette besluttes lokalt i de enkelte studienævn. 

3.4.  Rapporter/nøgletal til studieledere og studienævn 
Rapporter med figurer og statistik på aggregeret niveau for de respektive uddannelser på Aarhus BSS 
vil blive fremsendt til en særlig mail (evaluering.studienævn@au.dk), der er oprettet for de enkelte 
studienævn. Lokale procedurer på de enkelte institutter eller for de enkelte uddannelser specificerer, 
hvem der har adgang til denne mail. Der kan kun gives adgang til funktionspostkassen, hvis man har 
en legitim interesse i evalueringsresultaterne. 

3.5. Særkørsler med uddybende analyser: 
Undervisere kan ved direkte henvendelse til evalueringsteamet rekvirere særkørsler vedrørende egne 
undervisningsforløb. 
Undervisere, fagansvarlige, studienævn, studieledere, institutledere, BSS Uddannelsesforum, fakul-
tetsledelse eller prodekan for uddannelse kan bestille særkørsler efter retningslinjer, der er nærmere 
beskrevet i notatet Principper for behandling af evalueringsdata, Aarhus BSS. 
 

4 Fortolkning og stillingtagen 
Følgende procedure foreslås for at imødekomme ønsket om transparens, klar ansvarsfordeling og 
handling på baggrund af de indsamlede evalueringsdata. 

mailto:evaluering.studien%C3%A6vn@au.dk
mailto:evaluering.studien%C3%A6vn@au.dk
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4.1 Dialog mellem de studerende og underviseren på sidste undervisningsgang om undervisnings-
forløbet. Underviseren kan i dialogen inddrage resultaterne fra den tilsendte rapport. 

4.2 Underviseren/underviserteamet drøfter evalueringerne med mindst én kollega/underviser. 
Drøftelserne kan evt. organiseres som en del af lokale afdelingers rutinemæssige mødeaktivitet 
om planlægning af undervisningsforløb. Eksterne undervisere kan drøfte evalueringen med ek-
sempelvis den fagansvarlige eller en fagkoordinator.  
 Det bør være et princip, at ingen underviser lades alene med sine undervisningsevaluerin-

ger, da dette er uhensigtsmæssigt for både medarbejdertrivsel og for spredning af best prac-
tice inden for undervisning. Det er et mål, at evalueringsprocedurerne bidrager til størst 
mulig åbenhed og institutionalisering i deling af gode og dårlige erfaringer med undervis-
ningsforløb. 

Der bør således fastsættes lokale procedurer for denne kollegiale sparring. 

4.3 I overensstemmelse med det enkelte studienævns retningslinjer fremsender evalueringsteamet 
undervisningsevalueringsrapporter fra de enkelte kurser (tal + kommentarer) til den særlige 
evalueringspostkasse (evaluering.studienævn@au.dk) oprettet for hvert studienævn samtidig 
med, at undervisningsevalueringsrapporterne fremsendes til de enkelte undervisere.  

4.4 Det er studienævnet, der formelt har tilsyn med, at der foregår evt. opfølgning på ikke-tilfreds-
stillende undervisningsforløb, men det er studielederen og/eller institutlederen, som har den 
formelle handleret og -pligt og i praksis forestår opfølgningen ift. den enkelte underviser eller 
det enkelte underviserteam. 

4.5 Den obligatoriske opfølgning på undervisningsevalueringerne er i henhold til AU’s kvalitetssik-
ringssystem inddelt efter, hvorvidt det enkelte undervisningsforløb i indikatormodellen falder 
inden for intervallerne <3,5 (rød) / 3,5-3,8 (gul) / <3,8-5,0 (grøn). Indikatoren er et gennemsnit 
af besvarelser på spørgsmålet om overordnet udbytte, som indgår i alle evalueringer.  

4.6 Det er den lokale studie- og institutledelse, som beslutter den lokale opfølgningsproces og ori-
enterer studienævnet samt prodekanen for uddannelse herom via et skriftligt notat, der fastslår 
den lokalt besluttede ansvarsfordeling. Lokale opfølgningsprocedurer er vedlagt i appendix 1. 
Herudover skal den årlige studielederredegørelse i forbindelse med kvalitetsarbejdet give en 
kort redegørelse for, hvordan der er fulgt op på undervisningsevalueringer. 

4.7 I forbindelse med opfølgningen kan det være hensigtsmæssigt f.eks. at komme ind på: 
a) Hvad der fungerede godt i forhold til  

a. kursets læringsmål  
b. indhold  
c. eksamensform og udprøvningsstrategi 
d. undervisnings- og læringsaktiviteterne  
e. undervisningsmedier (herunder educational it) 

mailto:evaluering.studien%C3%A6vn@au.dk
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f. kursets organisering/form 
b) Hvad fungerede mindre hensigtsmæssigt 
c) Hvad der planlægges ændret med henblik på en evt. gentagelse af kurset 
d) Hvad der er gjort for at leve op til evt. tidligere råd, ønsker og krav fra studienævnet i 

forbindelse med tidligere evalueringer. 

4.8 Rapporter med nøgletal på aggregeret niveau fremsendes fra evalueringsteamet til den særlige 
evalueringspostkasse (evaluering.studienævn@au.dk) oprettet for hvert studienævn. 

4.9 Studienævnet drøfter understøttelsen af de studerendes læring og udbytte af undervisningsfor-
løb på uddannelserne hvert semester med afsæt i de aggregerede oversigter eller fremsendte 
rapporter fra undervisere, nøgletal og evt. andet rekvireret materiale fra studerende, undervi-
sere, fagansvarlige m.v. 
 Studienævnet kan, hvis særlige forhold taler for det, vælge at delegere drøftelsen af ud-

valgte kurser på grundlag af fremsendte rapporter og følgeskrivelser til andre organer (af-
delinger, faggrupper). Proceduren for delegation skal være skriftlig henset, at studienævnet 
i så tilfælde afgiver en formel kompetence. En evt. sådan delegering skal prodekanen for 
uddannelse orienteres om. 

4.10 Studienævnet formulerer evt. råd, ønsker, henstillinger og krav til enkeltkurser og programmer. 
Studienævnets drøftelser af undervisningsevaluering fremgår af referat eller særskilt rapport. 
Studienævnene skal i den forbindelse være særligt opmærksom på, hvad der må fremgå af re-
feraterne. Det skønnes, at et fags score i forhold til det samlede udbytte (om indikatoren er i 
rød, gul, grøn kategori) må optræde i referatet, ligesom drøftelserne af faget (fx fagets metode, 
organisering, eksamen) må refereres. Det kan være svært at adskille fag og person, og man skal 
være bevidst om, at der ikke fremgår personfølsomme oplysninger af referatet (fx at der har 
været mange aflysninger pga. sygdom). I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til AU’s data-
beskyttelsesrådgiver i rektoratet. 

4.8 Det overordnede ansvar for opfølgning på undervisningsevaluering har hjemmel i Universitets-
loven samt vedtægt for Aarhus Universitet og er som følger: 
• Institutlederen skal med inddragelse af studienævn og studieleder følge op på evaluering af 

uddannelse og undervisning.  
• Studienævn og studieleder har til opgave at påse opfølgning af uddannelses- og undervis-

ningsevalueringer. 
 

Dette konkretiseres til en principiel opfølgning fordelt på følgende aktører: 

Studienævn: Drøfter hvert semester evalueringer, formulerer evt. råd, ønsker, henstillinger og 
krav til enkeltkurser og programmer. Det er studienævnets ansvar at påse, at der er etableret lo-
kale procedurer. 

mailto:evaluering.studien%C3%A6vn@au.dk
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Studieleder: Studielederen orienterer hvert semester institutlederen om evalueringens hovedre-
sultater og drøfter i den forbindelse behovet for opfølgning med institutlederen samt følger op 
herpå efter aftale med institutlederen. 

Institutleder: Følger hvert semester op på evalueringer i samarbejde med studieleder og evt. stu-
dienævn. Holder ansvaret for personalemæssige implikationer af undervisningsevalueringer.  

Prodekan for uddannelse/dekanatet: Sikrer ensartet evalueringsprocedurer på tværs af Aarhus 
BSS. Kan rekvirere analyser som grundlag for sikring af kvalitet af uddannelse og undervisning på 
fakultetet samt tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets uddannelser. Kan på baggrund af de 
aggregerede rapporter drøfte evalueringsresultaterne i forbindelse med de årlige uddannelseskva-
litetsprocesser. 

Ovenstående aktører kan rekvirere særkørsler og analyser som beskrevet i notatet Principper for 
behandling af evalueringsdata på Aarhus BSS. 

5 Offentliggørelse 
I henhold til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser er institutterne forpligtet til at offent-
liggøre visse oplysninger om undervisningens kvalitet. Der er pt. en fælles BSS-standard herfor, se af-
snit 5.1, men studienævnene kan beslutte at uddybe denne med studielederens kommentar, se afsnit 
5.2: 

5.1 Udviklingen i udvalgte nøgletal på aggregeret niveau i forhold til tallet for ’selvvurderet udbytte’ 
beregnet som et gennemsnit for alle studerende på en samlet uddannelse, opdelt på BA og kan-
didat. 

5.2 Studielederens ledsagende korte kommentar med afsæt i studienævnets drøftelse og stillingta-
gen. 

 

6 Evaluering af evalueringsordningen 
Evalueringsordningen (teknikken, spørgsmålene, procedurerne) evalueres løbende og drøftes som mi-
nimum én gang årligt på et ordinært møde i BSS Uddannelsesforum. 

 Drøftelsen vil i reglen ske på BSS Uddannelsesforums 1. møde efter sommerferien. 

7 Særligt om evaluering af vejledningsforløb 
Vejledningsforløb, f.eks. specialevejledningsforløb, evalueres med afsæt i standardskema D til evalue-
ring af vejledning.  
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Procedurer for evaluering af vejledningsforløb kan findes på hjemmesiden for digital undervisnings-
evaluering: www.bss.au.dk/digitalkursusevaluering.  

Appendix 1: Lokale opfølgningsprocedurer 
Dette appendix indeholder følgende: 

- Opfølgningsprocedure for oecon-uddannelsen 
- Opfølgningsprocedure for erhvervsøkonomiske dagsstudier og cand.merc.aud. 
- Opfølgningsprocedure for virksomhedskommunikation og IT 
- Opfølgningsprocedure for ingeniøruddannelserne på BTECH 
- Opfølgningsprocedure for politik og økonomi (PolØk)  
- Opfølgningsprocedure for jura, erhvervsjura og master i skat  
- Opfølgningsprocedure for statskundskab og samfundsfag 
- Opfølgningsprocedure for psykologi 

 

  

http://www.bss.au.dk/digitalkursusevaluering
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Opfølgningsprocedure for oecon-uddannelsen  
 
 
Procedure for opfølgning på undervisningsevalueringer på oecon-uddannelsen 
på Aarhus Universitet 
 
Undervisningen på oecon-uddannelsen evalueres efter de generelle retningslinjer på Aarhus BSS. Ud-
dannelsen er forankret på Institut for Økonomi, som også stiller en studieleder til rådighed for ud-
dannelsen. Selv strukturen i undervisningsevalueringen er som følger: 
 

a) Den kursusansvarlige, studielederen, og institutlederen har fuld adgang til undervisningseva-
lueringerne for det/de fag, de har ansvaret for. 

b) Den enkelte underviser har adgang til de dele af undervisningsevalueringen, som vedrører 
egen undervisning. 

c) Som udgangspunkt har studielederen adgang til evalueringen af holdundervisningen og kan 
vælge også at give underviseren/fagansvarlige adgang hertil. 

d) CUL laver en summarisk oversigt over alle evalueringerne, som efter semesterafslutningen 
behandles i studienævnet. 

 
Hvem skal se de fulde evalueringer? 
Det er kun undersider/kursusansvarlig, studieleder og institutleder, som har adgang til de fulde eva-
lueringer. 
 
Opfølgningsprocedure 
Procedure for opfølgning på evalueringerne på oecon-uddannelsen er som følger: 
 

1. Grønne evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er på 3,8 eller derover) kræver i 
udgangspunktet ingen handling. 
 

2. Gule evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er mellem 3,2 og 3,8) klares i dialog 
mellem studielederen og underviseren/fagansvarlige (typisk i form af en uformel aftale om 
hvorvidt der skal justeres på faget inden det udbydes igen, og i givet fald hvordan). Fag med 
en gul evaluering sættes på en observationsliste, og såfremt et fag har været på observati-
onslisten i tre år iværksættes en opfølgning som ved en rød evaluering (se nedenfor). 
 

3. Røde evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er under 3,2) giver anledning til, at 
studielederen anmoder underviseren/fagansvarlige om en skriftlig redegørelse. Notatet bør 
indeholde underviserens vurdering af: 

 
a) Hvad der fungerede godt i forhold til  

i. kursets læringsmål 
ii. indhold 

iii. undervisnings- og læringsaktiviteterne 
iv. undervisningsmedier (herunder educational it, hvor det er relevant) 
v. kursets organisering/form 
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b) Hvad fungerede mindre hensigtsmæssigt 
c) Hvad der planlægges ændret med henblik på en evt. gentagelse af kurset. 
d) Hvad der er gjort for at leve op til evt. tidligere råd, ønsker og krav fra studienævnet i 

forbindelse med tidligere evalueringer. 
 

4. Studielederen kan involvere institutlederen, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. 
 

5. Den summariske rapport for det enkelte fag kan sendes til relevante sektionsledere. 
 

6. Studielederen giver i den årlige studielederredegørelse i forbindelse med kvalitetsarbejdet 
en kort redegørelse for, hvordan der er fulgt op på undervisningsevalueringerne. 
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Opfølgningsprocedure for erhvervsøkonomiske dagsstudier og 
cand.merc.aud. 
 
 
Procedure og ansvarsfordeling for opfølgning på undervisningsevalueringer på de erhvervsøkonomi-
ske uddannelser på Aarhus BSS 
 
Undervisningen på de erhvervsøkonomiske dagstudier deles mellem tre institutter (BTECH, ECON og 
MGMT) og derfor er proceduren for opfølgning af undervisningsevalueringerne ens på de tre institut-
ter. 
  

a) Den enkelte kursusansvarlige, Studienævnsformand, Studielederen, uddannelseschef (BTECH), 
uddannelseskoordinatorer og institutledere har fuld adgang til undervisningsevalueringerne 
for det/de fag de har ansvaret for. 

b) Den enkelte underviser har adgang til de dele af undervisningsevalueringen, som vedrører 
egen undervisning. 

c) CUL laver for hvert enkelt fag en summarisk oversigt med udvalgte kvantitative må, herunder 
det overordnede udbytte af faget og underviserens evne til at formidle stoffet. 

d) CUL laver en summarisk oversigt over alle evalueringerne, som efter semesterafslutningen be-
handles i studienævnet. 

  
Hvem skal se de fulde evalueringer?  
Det er kun kursusansvarlig, studieleder, uddannelseskoordinatorer og institutledere på de tre insti-
tutter, som deles om de erhvervsøkonomiske uddannelser (BTECH, ECON og MGMT), som har ad-
gang til de fulde evalueringer. Det er vigtigt, at der er fælles retningslinjer for de tre institutter for at 
sikre en ensartet opfølgning. 
 
Hvor mange typer af rapporter skal der laves?  
Der laves rapporter på to niveauer: (i) fuld evaluering og (ii) summarisk rapport udelukkende med 
udvalgte kvantitative tal, fx ”udbytte af fag” samt ”evne til at formidle stoffet”. 
  
Opfølgningsprocedure 
Den fælles procedure for opfølgning på evalueringerne på BTECH, ECON og MGMT er som følger: 
  

1. Studieleder, institutleder, uddannelseschef (BTECH) og uddannelseskoordinatorer har fuld ad-
gang til postkasserne med evalueringsresultaterne 
 

2. De enkelte uddannelseskoordinatorer følger hurtigt op på de enkelte kursusevalueringer, især 
med henblik på at håndtere evalueringer som indeholder negative/stødende kommentarer til 
underviseren. 
 

3. Grønne evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er på 3,8 eller derover) håndteres af 
uddannelseskoordinatorer (kræver i udgangspunktet ingen handling). 
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4. Gule evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er mellem 3,2 og 3,8) klares i dialog 
mellem den ansvarlige uddannelseskoordinator og underviser (typisk i form af en uformel af-
tale om hvorvidt der skal justeres på faget inden det udbydes igen, og i givet fald hvordan). 

 
5. Der skal ske skriftlig opfølgning på fag, hvor indikatoren for det samlede udbytte er rød, dvs. 

det samlede udbytte er i gennemsnit under 3,2. Den relevante uddannelseskoordinator kon-
takter underviseren og/eller kursusansvarlige, og beder vedkommende om et kort notat om 
det afsluttede undervisningsforløb. Notatet bør indeholde underviserens vurdering af: 
 

a) Hvad der fungerede godt i forhold til  
i. kursets læringsmål  

ii. indhold  
iii. eksamensform og udprøvningsstrategi 
iv. undervisnings- og læringsaktiviteterne  
v. undervisningsmedier (herunder educational it, hvor det er relevant) 

vi. kursets organisering/form 
 

b) Hvad fungerede mindre hensigtsmæssigt 
c) Hvad der planlægges ændret med henblik på en evt. gentagelse af kurset 
d) Hvad der er gjort for at leve op til evt. tidligere råd, ønsker og krav fra studienævnet i for-

bindelse med tidligere evalueringer. 
 
Denne redegørelse sendes til studielederen, som sammen med uddannelseskoordinatoren 
vurderer de foreslåede tiltag. 
 

6. Der er gensidig orienteringspligt mellem koordinator og studieleder, både om hvad man har 
tænkt sig at gøre, og hvad man har gjort som opfølgning på fag, hvor indikatoren for det sam-
lede udbytte er rød. Den relevante koordinator eller studieleder informerer institutleder når en 
indikator går i rødt. 
 
Den summariske rapport for det enkelte fag KAN sendes (af den ansvarlige uddannelseskoordi-
nator eller studieleder) til MUS-førende ledere, sektionsledere og linjekoordinatorer på 
det(de) cand.merc.-program(mer), hvor et fag indgår. 
 
MUS-førende ledere bør anskue spørgsmålet om undervisning ud fra et holistisk perspektiv ift. 
den enkelte undervisers faglige udvikling og ikke ud fra et kontrolperspektiv, idet dette er knyt-
tet tæt op til uddannelsesstrengen og dermed hører under studienævnets kompetence. 

 
7. Studielederen giver i den årlige studielederredegørelse i forbindelse med kvalitetsarbejdet en 

kort redegørelse for, hvordan der er fulgt op på undervisningsevalueringerne. 
 
 
Procedure og ansvarsfordeling ved opfølgning på undervisningsevalueringer på cand.merc.aud.-
studiet 
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1. Studielederen for cand.merc.aud.-studiet gennemlæser hvert semester de undervisningsevalu-
eringer, der er fremsendt til den særlige evalueringspostkasse, og som vedrører studiet. 
 

2. Studielederen sorterer undervisningsevalueringerne i hhv. erhvervsjuridiske/skatteretlige fag 
(hjemmehørende på Juridisk Institut) og fag indenfor eksternt regnskab/revision (hjemmehø-
rende på Institut for Økonomi). Undervisningsevalueringer for fag hjemmehørende på Juridisk 
Institut sendes til medkoordinatoren på Juridisk Institut til videre behandling efter nedenstå-
ende regler. Undervisningsevalueringer for fag hjemmehørende på Institut for Økonomi be-
handles af studielederen efter nedenstående regler. 
 

3. Der skal ske skriftlig opfølgning på fag, hvor indikatoren for det samlede udbytte er rød, dvs. 
udbyttet er i gennemsnit angivet til < 3,2. Studieleder eller medkoordinator fra Juridisk Institut 
kontakter underviseren, og beder vedkommende om et kort notat om det afsluttede undervis-
ningsforløb. Notatet bør indeholde underviserens vurdering af: 
 
a. Hvad der fungerede godt i forhold til  

i. kursets læringsmål  
ii. indhold  

iii. eksamensform og udprøvningsstrategi 
iv. undervisnings- og læringsaktiviteterne  
v. undervisningsmedier (herunder educational it, hvor det er relevant)  

vi. kursets organisering/form 
 

b. Hvad fungerede mindre hensigtsmæssigt 
c. Hvad der planlægges ændret med henblik på en evt. gentagelse af kurset 
d. Hvad der er gjort for at leve op til evt. tidligere råd, ønsker og krav fra studienævnet i for-

bindelse med tidligere evalueringer. 
 

4. Undervisere i erhvervsjuridiske og skatteretlige fag sender deres notater til medkoordinatoren 
fra Juridisk Institut, der sørger for, at der fremsendes en kopi til studielederen. Samtidig med 
fremsendelse af kopi til studielederen tilkendegiver medkoordinatoren fra Juridisk Institut, om 
vedkommende finder at redegørelsen er tilfredsstillende i forhold til at sikre et højere udbytte 
næste gang. Undervisernotater for fag indenfor eksternt regnskab og revision sendes direkte 
til studielederen. 
 

5. Studielederen - i samarbejde med medkoordinatoren fra Juridisk Institut vedrørende erhvervs-
juridiske og skatteretlige fag - vurderer, om redegørelsen er tilfredsstillende i forhold til at 
sikre et højere udbytte næste gang. Hvis det ikke er tilfældet, kontaktes underviseren med 
henblik på at iværksætte yderligere tiltag. I nogle tilfælde kan det være relevant at overveje en 
nybemanding af faget.  
 

6. Studielederen orienterer hvert semester institutlederen om evalueringens hovedresultater og 
drøfter i den forbindelse behovet for opfølgning med institutlederen samt følger op herpå ef-
ter aftale med institutlederen. 
 



 Opdateret 13.02.2019 

 14 

7. Studielederen giver i den årlige studielederredegørelse i forbindelse med kvalitetsarbejdet en 
kort redegørelse for, hvordan der er fulgt op på undervisningsevalueringer. 

 

Opfølgningsprocedure for virksomhedskommunikation og IT 
 
 
Procedure og ansvarsfordeling for opfølgning på undervisningsevalueringer for fag tilhørende Stu-
dienævnet for Virksomhedskommunikation og IT 
 

a) Den enkelte kursusansvarlige, Studienævnsformand, Studielederen, uddannelseskoordinato-
rer og institutledere har fuld adgang til undervisningsevalueringerne for det/de fag, de har 
ansvaret for. 

b) Den enkelte underviser har adgang til de dele af undervisningsevalueringen, som vedrører 
egen undervisning. 

c) CUL laver for hvert enkelt fag en summarisk oversigt med udvalgte kvantitative mål, herun-
der det overordnede udbytte af faget og underviserens evne til at formidle stoffet. 

d) CUL laver en summarisk oversigt over alle evalueringerne, som efter semesterafslutningen 
behandles i studienævnet. 

  
Hvor mange typer af rapporter skal der laves?  
Der laves rapporter på to niveauer: (i) fuld evaluering og (ii) summarisk rapport udelukkende med 
udvalgte kvantitative tal, fx ”udbytte af fag” samt ”evne til at formidle stoffet”. 
  
Opfølgningsprocedure 

1. Studieleder, institutleder og uddannelseskoordinatorer har fuld adgang til postkasserne med 
evalueringsresultaterne 
 

2. De enkelte uddannelseskoordinatorer følger hurtigt op på de enkelte kursusevalueringer, især 
med henblik på at håndtere evalueringer som indeholder negative/stødende kommentarer til 
underviseren. 
 

3. Grønne evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er på 3,8 eller derover) håndteres 
af uddannelseskoordinatorer (kræver i udgangspunktet ingen handling). 
 

4. Gule evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er mellem 3,2 og 3,8) klares i dialog 
mellem den ansvarlige uddannelseskoordinator og underviser (typisk i form af en uformel af-
tale om hvorvidt der skal justeres på faget inden det udbydes igen, og i givet fald hvordan). 
 

5. Der skal ske skriftlig opfølgning på fag, hvor indikatoren for det samlede udbytte er rød, dvs. 
det samlede udbytte er i gennemsnit under 3,2. Den relevante uddannelseskoordinator kon-
takter underviseren og/eller kursusansvarlige, og beder vedkommende om et kort notat om 
det afsluttede undervisningsforløb. Notatet bør indeholde underviserens vurdering af: 
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a) Hvad der fungerede godt i forhold til  
i. kursets læringsmål  

ii. indhold  
iii. eksamensform og udprøvningsstrategi 
iv. undervisnings- og læringsaktiviteterne  
v. undervisningsmedier (herunder educational it, hvor det er relevant) 

vi. kursets organisering/form 
 

b) Hvad fungerede mindre hensigtsmæssigt 
c) Hvad der planlægges ændret med henblik på en evt. gentagelse af kurset 
d) Hvad der er gjort for at leve op til evt. tidligere råd, ønsker og krav fra studienævnet i for-

bindelse med tidligere evalueringer. 
 
Denne redegørelse sendes til studielederen, som sammen med uddannelseskoordinatoren 
vurderer de foreslåede tiltag. 
 

6. Der er gensidig orienteringspligt mellem koordinator og studieleder, både om hvad man har 
tænkt sig at gøre, og hvad man har gjort som opfølgning på fag, hvor indikatoren for det sam-
lede udbytte er rød. Den relevante koordinator eller studieleder informerer institutleder når en 
indikator går i rødt. 
 
Den summariske rapport for det enkelte fag KAN sendes (af den ansvarlige uddannelseskoordi-
nator eller studieleder) til MUS-førende ledere, sektionsledere og uddannelseskoordinator. 
 
MUS-førende ledere bør anskue spørgsmålet om undervisning ud fra et holistisk perspektiv ift. 
den enkelte undervisers faglige udvikling og ikke ud fra et kontrolperspektiv, idet dette er knyt-
tet tæt op til uddannelsesstrengen og dermed hører under studienævnets kompetence. 
 

7. Studielederen giver i den årlige studielederredegørelse i forbindelse med kvalitetsarbejdet en 
kort redegørelse for, hvordan der er fulgt op på undervisningsevalueringerne. 
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Opfølgningsprocedure for ingeniøruddannelserne på BTECH 
 

Procedure og ansvarsfordeling for opfølgning på undervisningsevalueringer på ingeniøruddannel-
serne på BTECH, Aarhus BSS 
 
Proceduren for opfølgning af undervisningsevalueringerne er som følger: 
  

a) Den enkelte kursusansvarlige, studienævnsformand, studieleder, uddannelseschef og insti-
tutleder har fuld adgang til undervisningsevalueringerne for det/de fag, de har ansvaret for. 

b) Den enkelte underviser har adgang til de dele af undervisningsevalueringen, som vedrører 
egen undervisning. 

c) CUL laver for hvert enkelt fag en summarisk oversigt med udvalgte kvantitative mål, herun-
der det overordnede udbytte af faget og underviserens evne til at formidle stoffet. 

d) CUL laver en summarisk oversigt over alle evalueringerne, som efter semesterafslutningen 
behandles i studienævnet. 

  
Hvem skal se de fulde evalueringer?  
Det er kun kursusansvarlig, studieleder, uddannelseschef og institutleder, som har adgang til de fulde 
evalueringer.  
 
Hvor mange typer af rapporter skal der laves?  
Der laves rapporter på to niveauer: (i) fuld evaluering og (ii) summarisk rapport udelukkende med 
udvalgte kvantitative tal, f.eks. ”udbytte af fag” samt ”evne til at formidle stoffet”. 
  
Opfølgningsprocedure 
Proceduren for opfølgning er som følger: 
  

1. Studieleder, institutleder og uddannelseschef har fuld adgang til postkasserne med evalue-
ringsresultaterne. 
 

2. De enkelte studieledere følger hurtigt op på de enkelte kursusevalueringer, især med henblik 
på at håndtere evalueringer som indeholder negative/stødende kommentarer til undervise-
ren. 
 

3. Grønne evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er på 3,8 eller derover) håndteres 
af studielederen (kræver i udgangspunktet ingen handling). 
 

4. Gule evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er mellem 3,2 og 3,8) klares i dialog 
mellem den ansvarlige studieleder og underviser (typisk i form af en uformel aftale om, hvor-
vidt der skal justeres på faget, inden det udbydes igen, og i givet fald hvordan). 
 

5. Der skal ske skriftlig opfølgning på fag, hvor indikatoren for det samlede udbytte er rød, dvs. 
det samlede udbytte er i gennemsnit under 3,2. Den relevante studieleder kontakter under-
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viseren og/eller den kursusansvarlige og beder vedkommende om et kort notat om det af-
sluttede undervisningsforløb. Notatet bør indeholde underviserens vurdering af: 
 

a) Hvad der fungerede godt i forhold til: 
i. Kursets læringsmål  
ii. Indhold  
iii. Eksamensform og udprøvningsstrategi 
iv. Undervisnings- og læringsaktiviteterne  
v. Undervisningsmedier (herunder educational it, hvor det er relevant) 
vi. Kursets organisering/form 

 
b) Hvad der fungerede mindre hensigtsmæssigt. 
c) Hvad der planlægges ændret med henblik på en evt. gentagelse af kurset. 
d) Hvad der er blevet gjort for at leve op til evt. tidligere råd, ønsker og krav fra studienæv-

net i forbindelse med tidligere evalueringer. 
 
Denne redegørelse sendes til studielederen, som vurderer de foreslåede tiltag. 
 

6. Studielederen informerer institutlederen, når en indikator går i rødt. 
 
Den summariske rapport for det enkelte fag KAN sendes (af den ansvarlige studieleder) til 
MUS-førende ledere og sektionsledere. 
 
MUS-førende ledere bør anskue spørgsmålet om undervisning ud fra et holistisk perspektiv ift. 
den enkelte undervisers faglige udvikling og ikke ud fra et kontrolperspektiv, idet dette er knyt-
tet tæt op til uddannelsesstrengen og dermed hører under studienævnets kompetence. 

 
7. Studielederen giver i den årlige studielederredegørelse i forbindelse med kvalitetsarbejdet en 

kort redegørelse for, hvordan der er fulgt op på undervisningsevalueringerne. 
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Opfølgningsprocedure for politik og økonomi  
 
 
Procedure for opfølgning på undervisningsevalueringer på Politik og økonomi-uddannelsen på Aar-
hus Universitet 
 
Undervisningen på Politik og Økonomi-uddannelsen evalueres efter de generelle retningslinjer på 
Aarhus BSS. Uddannelsen afvikles i samarbejde mellem Institut for Økonomi og Institut for Stats-
kundskab. Den er forankret i Studienævnet for Økonomi, mens studielederen er ansat ved Institut for 
Statskundskab. Strukturen i undervisningsevalueringen afspejler uddannelsens dobbelte forankring. 
For de fleste af uddannelsens fag følger proceduren den for oecon-uddannelsen fastlagte:  
 

a) Den kursusansvarlige, studielederen, studienævnsformanden og institutlederne har fuld ad-
gang til undervisningsevalueringerne for det/de fag, de har ansvaret for. 

b) Den enkelte underviser har adgang til de dele af undervisningsevalueringen, som vedrører 
egen undervisning. 

c) Som udgangspunkt har studielederen adgang til evalueringen af holdundervisningen og kan 
vælge også at give underviseren/fagansvarlige adgang hertil. 

d) CUL laver en summarisk oversigt over alle evalueringerne, som efter semesterafslutningen 
behandles i studienævnet. 

  
Hvem skal se de fulde evalueringer?  
Det er kun undersider/kursusansvarlig, studielederen, studienævnsformanden og institutlederne, 
som har adgang til de fulde evalueringer. 
 
Opfølgningsprocedure 
Procedure for opfølgning på evalueringerne på uddannelsen er som følger: 
  

1. Grønne evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er på 3,8 eller derover) kræver i ud-
gangspunktet ingen handling. 
 

2. Gule evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er mellem 3,2 og 3,8) klares i dialog 
mellem studielederen (evt. studienævnsformanden) og underviseren/fagansvarlige (typisk i 
form af en uformel aftale om, hvorvidt der skal justeres på faget, inden det udbydes igen, og i 
givet fald hvordan). Fag med en gul evaluering sættes på en observationsliste, og såfremt et fag 
har været på observationslisten i tre år, iværksættes en opfølgning som ved en rød evaluering 
(se nedenfor).  
 

3. Røde evalueringer (indikatoren for det samlede udbytte er under 3,2) giver anledning til, at 
studielederen (evt. studienævnsformanden) anmoder underviseren/fagansvarlige om en skrift-
lig redegørelse. Notatet bør indeholde underviserens vurdering af: 

a) Hvad der fungerede godt i forhold til  
i. kursets læringsmål  

ii. indhold  
iii. undervisnings- og læringsaktiviteterne  
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iv. undervisningsmedier (herunder educational it, hvor det er relevant) 
v. kursets organisering/form 

b) Hvad fungerede mindre hensigtsmæssigt 
c) Hvad der planlægges ændret med henblik på en evt. gentagelse af kurset. 
d) Hvad der er gjort for at leve op til evt. tidligere råd, ønsker og krav fra studienævnet i for-

bindelse med tidligere evalueringer. 
4. Studielederen kan involvere institutlederne, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt. 
5. Den summariske rapport for det enkelte fag kan sendes til relevante sektionsledere. 
6. Studielederen giver i den årlige studielederredegørelse i forbindelse med kvalitetsarbejdet 

en kort redegørelse for, hvordan der er fulgt op på undervisningsevalueringerne. 
 

For de af uddannelsens fag, der samlæses med statskundskabsfag, følges en tillempet procedure: 
 

1. For alle fag udarbejdes en skrivelse på ½-1 side på baggrund af evalueringen og denne frem-
sendes til studielederen. Skrivelsen forholder sig fx til, hvad der har været velfungerende 
henholdsvis mindre velfungerende på faget, og hvilke ændringer evalueringen giver anled-
ning til. 

2. Studielederen gennemgår disse skrivelser samt evalueringerne af de pågældende fag og vur-
derer i den forbindelse og i samarbejde med studielederen og institutlederen på Statskund-
skab behovet for yderligere opfølgning, herunder: 

a. Behovet for opfølgning med undervisere i form af et møde. 
b. Behovet for, at undervisere udarbejder skrivelser på baggrund af evalueringerne (ud 

over de ovenfor nævnte). 
c. Om der skal gives tilbud om fx pædagogisk supervision. 
d. Om der er behov for andre tiltag. 

3. Studienævnet behandler evalueringen af disse fag i forbindelse med gennemgangen af den 
af CUL udarbejdede summariske oversigt over alle evalueringerne 
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Opfølgningsprocedure for jura, erhvervsjura og masteruddannelsen i 
skat 
 

Hvis et fag går i rødt (< 3,5) tages skriftlig kontakt til såvel fagansvarlig som underviser, og der anmo-
des om en skriftlig redegørelse fra underviser indeholdende den pågældendes overvejelser om un-
dervisningsforløbet og forslag til tiltag, der kan løfte faget ud af rød kategori. 
  
Hvis et fag går i gult (3,5 < x < 3,8) tages skriftlig kontakt til såvel fagansvarlig som underviser, hvor de 
pågældende orienteres om, at faget er på en observationsliste. I det omfang faget i tre undervis-
ningsforløb efter hinanden går i gult, vil underviser bliver anmodet om en skriftlig redegørelse inde-
holdende den pågældendes overvejelser om undervisningsforløbet og forslag til tiltag, der kan bringe 
faget (tilbage) i grøn kategori. 
  
JuniorVIP (ph.d., postdoc,adjunkt) skal altid indkaldes til et evalueringsmøde med mentor og studie-
leder efter første undervisningsforløb. Såfremt JuniorVip ønsker et evalueringsmøde efter senere un-
dervisningsforløb skal dette imødekommes. 
 
Der vil ikke blive fulgt op på evalueringer med en svarprocent under 10, ligesom der ikke vil blive 
fulgt op i det omfang, antallet af respondenter udgør færre end 6. 
  



 Opdateret 13.02.2019 

 21 

Opfølgningsprocedure for statskundskab og samfundsfag 
 

Politik for undervisningsevaluering 

Dette dokument beskriver principperne for evaluering af undervisning på de uddannelser, der ligger 
under Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Principperne ligger i forlængelse af den ge-
nerelle evalueringspolitik for Aarhus BSS og beskriver på baggrund af denne, hvordan evalueringen 
tilrettelægges på Statskundskab. 
 
Formålet med undervisningsevalueringer er at give de enkelte undervisere eller teams af undervisere 
et udviklingsredskab. Herudover giver de også information til Studienævn, studieleder og institutle-
der om, hvor velfungerende de forskellige undervisningsforløb er og dermed et udgangspunkt for 
kvalitetssikring af undervisningen.  
 
For forløb på bacheloruddannelserne, der består af forelæsninger samt holdundervisning foretages 
evalueringen efter disse principper: 
 

1) Ved begyndelsen af undervisningsforløbet fremlægger underviseren sine overvejelser om 
forløbet for de studerende. Herunder kan nævnes eventuelle ændringer af undervisningen, 
der er foretaget på baggrund af tidligere evalueringer. 

2) Der foretages midtvejsevaluering et stykke inde i semestret og inden halvdelen af undervis-
ningen er afviklet. Den kursusansvarlige indkalder repræsentanter for hvert hold til et møde, 
hvor der midtvejsevalueres. Herudover evaluerer holdunderviserne mundtligt på de enkelte 
hold. 

3) Der foretages slutevaluering på næstsidste forelæsning, hvor der afsættes tid til dette. Heru-
dover evaluerer holdunderviserne mundtligt på de enkelte hold. 

4) På sidste forelæsning opsummeres resultaterne fra evalueringen samt de foreløbige overve-
jelser disse giver anledning til. 

5) Der udarbejdes en skrivelse på ½-1 side på baggrund af evalueringen og denne fremsendes til 
studielederen. Skrivelsen forholder sig fx til hvad der har været velfungerende henholdsvis 
mindre velfungerende på faget og hvilke ændringer evalueringen giver anledning til. 

6) Den kursusansvarlige følger op på evalueringen af holdundervisningen fx på et møde med 
holdunderviserne og om nødvendigt mundtligt med de enkelte holdundervisere. 

 
For forløb på bacheloruddannelser samt kandidatuddannelser, der har karakter af holdundervisning 
foretages evalueringen efter disse principper: 
 

1) Ved begyndelsen af undervisningsforløbet fremlægger underviseren sine overvejelser om 
forløbet for de studerende. Herunder kan nævnes eventuelle ændringer af undervisningen, 
der er foretaget på baggrund af tidligere evalueringer. 

2) Der foretages midtvejsevaluering et stykke inde i semestret og inden halvdelen af undervis-
ningen er afviklet. Underviseren kan bede de studerende udfylde et skema eller evalueringen 
kan foretages mundtligt. 

3) Der foretages slutevaluering på næstsidste undervisningsgang, hvor der afsættes tid til dette. 
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4) På sidste undervisningsgang opsummeres resultaterne fra evalueringen samt de foreløbige 
overvejelser disse giver anledning til. 

5) For forløb, hvor vurderingen af det samlede udbytte er lavere end grænseværdien på Aarhus 
BSS for en ”gul” evaluering på 3,5 udarbejdes en skrivelse på ½-1 side på baggrund af evalue-
ringen og denne fremsendes til studielederen. Skrivelsen forholder sig fx til, hvad der har væ-
ret velfungerende henholdsvis mindre velfungerende på faget og hvilke ændringer evaluerin-
gen giver anledning til. 
 

Det er studielederens ansvar at følge op på, at de ovennævnte procedurer følges. Herudover foregår 
opfølgningen på undervisningsevalueringer efter disse principper: 
 

1) Fagkoordinatorerne har ansvaret for at gennemse evalueringer af holdundervisning og følge 
op på disse over for studerende, der er ansat som holdundervisere. I tilfælde af evalueringer 
af holdundervisning, der ligger under grænseværdien for en ”grøn” evaluering på 3,8 advise-
rer fagkoordinatoren studielederen. 

2) Studielederen, institutlederen, studiesekretæren samt studienævnssupporteren har adgang 
til Studienævnets evalueringspostkasse.  

3) Center for Undervisning og Læring udarbejder efter hvert semester en samlet oversigt over 
evalueringerne. Denne fremsendes til Studienævnet af studienævnssupporteren. 

4) Studienævnet drøfter evalueringen på baggrund af den samlede oversigt, ligesom studie-
nævnet kan bede om at få de skrivelser, der er udarbejdet på baggrund af evalueringerne af 
de enkelte undervisningsforløb. 

5) Studielederen gennemgår: 
a. Den samlede oversigt over evalueringer 
b. De skrivelser, der er udarbejdet på baggrund af evalueringerne 
c. Evalueringerne af de undervisningsforløb, der ligger under 3,8 i vurdering af det sam-

lede udbytte 
d. Evalueringer af de undervisningsforløb, der ligger under 3,8 i vurdering af en eller 

flere underviseres formidling 
6) Studieleder og institutleder vurderer behovet for yderligere opfølgning, herunder: 

a. Behovet for opfølgning med undervisere i form af et møde. 
b. Behovet for, at undervisere udarbejder skrivelser på baggrund af evalueringerne (ud 

over de ovenfor nævnte). 
c. Der skal gives tilbud om fx pædagogisk supervision. 
d. Om der er behov for andre tiltag. 
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Opfølgningsprocedure for psykologi 
 

Format Handling Variant 
PI model-

len 
• Registrering af fag i gentagen rødt i 3-

årigt interval for at sikre opfølgning 
på, at faget på sigt løf- tes ud af rød 
kategori 

• Dialog (SL, evt. IL) med fagansvarlig 
for de fag, der falder i rødt mhp. 
analy- se/forklaring af problemfeltet 
og påtænkt handling 

• Invitation fra SL til fagansvarlige (ko-
ordinator eller enkelt underviser) for 
fag, der falder i gult mhp. sparring ift. 
udviklingspotentialer 

• Åben invitation til alle fagansvarlige 
(både enkeltpersoner og fagkoordi-
natorer til at dele success- og pro-
blem cases til inspiration på tværs af 
fag.  

• Ifbm. MUS inddrages årets undervis-
ningsevalueringer efter behov i det 

    
 

 

• Dialogen foregår som udgangspunkt 
gennem mundtlig drøftelse 

• Hvor der er tale om et underviser 
team tages drøftelsen med fagets ko-
ordinator, og ved fag med en enkelt 
underviser tages dialogen med denne 
personligt. Medmindre andet aftales 
er fagkoordinator ansvarlig for at 
bringe dialogen og dens evt. handle-
planer ud i underviserteamet. 
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