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Undervisningsevaluering er et vigtigt redskab med henblik på skabelse af en fælles
dialog og et fælles ansvar for gode undervisningsforløb. Det er derfor helt centralt for
AU at inddrage de studerendes og undervisernes vurdering af undervisningen i arbejdet med at kvalitetssikre og udvikle såvel enkelte fagelementer som uddannelsernes faglige profil. De studerende kan bidrage med en vurdering af, om undervisningen fagligt, pædagogisk-didaktisk og gennem den praktiske tilrettelæggelse giver mulighed for at udvikle den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er indeholdt i
læringsmålene, og som vil blive honoreret til eksamen.
I den forlængelse ønsker Det tværgående bånd for uddannelse at nedsætte en arbejdsgruppe, hvis overordnede opgave bliver at udarbejde et forslag til fælles mål for
systematisk undervisningsevaluering på AU, der tilgodeser forskellige evalueringskulturer, undervisningsformer og læringsmål.
I arbejdsprocessen bør tilstræbes høj grad af involvering af de faglige miljøer og studienævn.
Gruppen har som første opgave at udarbejde en rapport indeholdende følgende:


Indledende drøftelse af formålet med undervisningsevalueringer på AU ud over
den lovpligtige del angående offentliggørelse.



En redegørelse for eksisterende undervisningsevalueringspraksis internt på AU
samt inddragelse af relevante danske og internationale erfaringer med fokus på
hvilke evalueringsformer og initiativer, der sikrer en høj kvalitet og udvikling af
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undervisning og andre læringsaktiviteter samt sikrer optimalt læringsudbytte hos
de studerende.


Forslag til fælles mål, konkrete principper, metoder og procedurer for undervisningsevaluering på AU, der tilgodeser og medvirker til at udvikle forskellige undervisningsformer og læringsmål, men som samtidigt tager hensyn til kvalitetssikringskrav.



Forslag til kriterier for, hvornår der som minimum skal gennemføres evalueringer samt minimumsstandarder for opfølgning herpå.



Forslag til organisering og ansvarsfordeling på AU:
 Hvad varetages centralt og lokalt?
 Hvem er ansvarlig for hvilke dele af processen, herunder for opfølgning på
evalueringerne?



Forslag til mulige afrapporteringsformer samt offentliggørelsesprincipper på de
gennemførte evalueringer.



Overvejelser om efterfølgende implementeringsplan.

Rapporten fremsendes til og fremlægges for Det tværgående bånd for uddannelse.
Arbejdsgruppen forventes at påbegynde sit arbejde medio november 2012, og der er
frist for arbejdsgruppens arbejde primo maj 2013. Den forventede mødekadence er
hver 2. uge.
Gruppen sammensættes af repræsentanter fra hovedområderne, herunder fra de pædagogiske enheder, uddannelsesledelsen og institutledelsen samt fra studentersiden.
Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering refererer til Det tværgående bånd for
uddannelse, og den sekretariatsbetjenes af Hanne Kargaard Thomsen (Kvalitetsenheden).
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