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Resumé

NOTAT

Nedenfor følger en årlig opsummering af den skriftlige slutevaluering
af undervisningen på VIA Administrationsbachelor i Viborg.
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Plan for evaluering af undervisning
Jf. Evalueringskoncept (SBSYS)inddrages studerende systematisk i opfølgning på resultatet af modulevalueringer. Alle evalueringer tilgår uddannelsesleder. Fra 2015 offentliggøres alle handleplaner udarbejdet
pba. modulevalueringer på studienet. Herudover er der på uddannelsen
udviklet et katalog over forslag til løbende evaluering, der gennemføres
under modulets afvikling. De løbende evalueringer danner grundlag for
eventuelle ændringer under selve undervisningsforløbet. Uddannelsesleder deltager i DSR-møder ved indkaldelse fra de studerende. Herudover inviteres uddannelsen en gang årligt de studerende til et "kom-vilytter-"-møde, hvor de studerende sender punkter til dagsorden til uddannelsesleder forud for mødet.
I forbindelse med studentertilfredshedsundersøgelse gennemført efteråret 2014 er der i 2015 iværksat en besøgsrunde, hvor DSR-formand og uddannelsesleder besøger alle hold mhp. drøftelse af undersøgelsens resultater samt hvilke handlinger det kalder på. Undersøgelsen drøftes ligeledes på dialogmødet samt i LGU (studerende, undervisere, studiekoordinator, uddannelsesleder), hvor der efterfølgende udarbejdes handleplan.
Relevante dokumenter i SBSYS (U0160-4-3-1-15):
Procedure for evaluering af undervisning

Hvad var de væsentligste resultater?
I 2014 har der været stor fokus på første gennemførsel af modul 3-6 i
studieordning 2013.
Væsentlige resultater er:
Generel tilfredshed med det faglige og pædagogiske niveau og indhold
på modulerne.
Anerkendelse af undervisernes engagement
Overvejende positiv anerkendelse af modulerne pædagogiske tilrettelæggelse
Ønske om tidligere offentliggørelse af studieplansbeskrivelse
Ønske om tydeligere information om prøverne
Ønske om prøveeksamener
Ønske om mere feedback.
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Modulevalueringer samt handleplaner kan ses på administrationsbacheloruddannelsens medarbejderzone:
https://studienet.via.dk/medarbejder/Administrationsbacheloruddannelsen__Medarbejderzone/default.aspx

Hvilke handlinger er iværksat?
Der er i 2014 implementeret en ny organisering, der betyder, at hvert
modul tilknyttes en modulkoordinator. Modulkoordinator har bl.a. til opgave at sikre rettidig offentliggørelse af studieplansbeskrivelse samt
tilstrækkelig information om prøveformen. Herudover er det modulkoordinators opgave at sikre gennemførsel af samt præsentere undervisningsevalueringens resultater for de studerende. På baggrund heraf
udarbejdes der en handleplan.
Der er i 2014 tilrettelagt en national temadag (afholdes 4. marts 2015)
for alle undervisere ved administrationsbacheloruddannelsen, hvor der
sættes fokus på udvikling af prøveformer samt nye former for feedback. På temamødet afholdes to inspirationsoplæg af lektorer fra SDU.
Oplæggene er udgangspunkt for efterfølgende drøftelse på tværs af
professionshøjskoler og indenfor VIA mhp. implementering af nye former for feedback.
Relevante dokumenter i SBSYS (U0160-4-3-1-15):
Beskrivelse af modulteam, herunder modulkoordinators funktioner.
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