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Resumé

NOTAT

Nedenfor følger en årlig opsummering af den skriftlige slutevaluering
af undervisningen på VIA Læreruddannelsen i Aarhus.
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Plan for evaluering af undervisning
Der foretages løbende evaluering af moduler i samarbejde mellem underviser og studerende.
Hvert semester evalueres modulerne ved afslutningen af semesteret,
jf. bekendtgørelses- og studieordningskrav:
Udd. Bkg. 2013, § 18. Stk. 2:
”Ved afslutningen af hver modul eller flerhed af moduler evalueres den
studerendes udbytte af modulet eller modulerne. Evalueringsformen
fastlægges i studieordningen.
Studieordningen for Læreruddannelserne i VIA (del 1, s. 23):
”De enkelte hold evaluerer modulerne og studieplanen gennem samtale med underviserne, herunder evaluering af arbejdsmetoder, indhold,
materialer, arbejdsbelastning, m.m., relateret til modulets kompetencemål. Underviserne drøfter resultater af disse evalueringer med henblik
på at sikre en kontinuerlig kvalitetsudvikling af modulerne.”
Alle undervisere er forpligtet til at benytte en studieplan for modulerne,
hvor der er en særlig kategori for evaluering af undervisningen. Underviseren skal her angive erfaringer fra tidligere evalueringer for på den
måde at sikre kontinuitet og udvikling af undervisningen.
Bilag med studieplan samt 4 konkrete eksempler på studieplaner i
SBSYS U0100-9-04-1-15.
Evaluering af undervisningen i KIU-forløb kan ses under fælles dokumenter i SBSYS U0100-9-04-1-15.

Hvad var de væsentligste resultater?
Vi har i 2014 været optaget af at udvikle en fælles processtandard for
evaluering af undervisningen, men på grund af lederskifte og andre forhold i Læreruddannelsen er vi først i gang med at implementere denne
i 2015.
Standarden for undervisningens evaluering har dog været drøftet i de
forskellige fagfora og faggrupper.
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Hvilke handlinger er iværksat?
Vi har i 2014 været optaget af at udvikle en fælles processtandard for
evaluering af undervisningen, men på grund af lederskifte og andre forhold i Læreruddannelsen er vi først i gang med at implementere denne
i 2015.
Standarden for undervisningens evaluering har dog været drøftet i de
forskellige fagfora og faggrupper.
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