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Referat af møde 3-2016 i Studienævnet for Aarhus University School of 
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Til stede: Gerth Stølting Brodal, Mads Faurschou Knudsen, David Bækby Houborg, 
Jeppe Kjeldsen Jensen, Thorbjørn Grønbæk, Molte Emil Strange Andersen, Kasper 
Langgard Nielsen, Rasmus Lunding Henriksen 

Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen 

Fraværende uden afbud: David Bækby Houborg, Jeppe Kjeldsen Jensen, Thorbjørn 
Grønbæk  

Fra studievejledningen: Tara Bladt 

Fra studieledelsen: studieleder Niels Lauritzen 

Fra studieadministrationen: Bente Mattsson (referent) 
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Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Kursusevaluering (Bilag 14) samt kort status på optag (v. Kim Kusk Mortensen) 
3. Studiemiljøundersøgelsen. Udkast til spørgsmål til studiemiljøundersøgelse 

fremlægges til vurdering i studienævn og uddannelsesfora med henblik på at re-
ducere omfanget af undersøgelsen til 20-30 spørgsmål. (Bilag 12) (MFK) 

4. Uddannelsesrapport ST 2015. (Bilag 13) (MFK)  
5. Status på institutionsakkrediteringen (MFK) 
6. Eventuelt 
 

Ad.1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden ændret da KKM gerne ville på som det første.  

MFK foreslog, at punkt 5 byttede plads med punkt 3.  

BO foreslog, at mødet også adresserede en opsamling omkring FRII. Der var enighed 
om at tage punktet under eventuelt, såfremt der var tid til rådighed. 

Dagsordenen blev godkendt med disse forslag. 

 

Ad 2. Kursusevaluering (Bilag 14) samt kort status på optag (v. Kim Kusk 
Mortensen) 

Der er udsendt et notat fra KKM samt Forslag til etablering af fælles mål for under-
visningsevaluering på Aarhus Universitet, oktober 2013, Ensartet og digitaliseret 
undervisningsevaluering integreret med BlackBoard, samt en tidsplan for arbejdet. 
 
KKM redegjorde for baggrunden for igangsættelsen af arbejdet med udvikling af ny 
undervisningsevaluering på AU. Udviklingen af det nye system er forsinket og derfor 
har endnu en evaluering været kørt i det hidtidige system. Derimod har alle evalue-
ringer efter Q4 været kørt i det nye system, og det har ikke været uden fejl og mang-
ler. Der har været dårlige svarprocenter og vi har ikke opnået at få alle behov dækket. 
Vi når frem til en version 1. til evaluering efter Q2-2016, som gerne skulle blive det, 
som vi havde ønsket. Og vi ser på, om vi får alle elementer med. Besvarelsesprocenten 
har blandt at gøre med en mangelfuld kommunikation til de studerende, hvor der kan 
have været tvivl om anonymitet.  

Systemet er tænkt til at kunne have en fælles ramme for spørgeskemaet på hele AU. 
Der skal være de spørgsmål fra en spørgsmålsbank, som skal håndteres af de pæda-
gogiske centre – på ST er det STLL (ST Learning Lab). Spørgsmålene skal kvalitets-
sikres, således at svarmuligheder på dansk og engelsk er ens og svarmuligheder skal 
være konsekvente og ’vende rigtigt’. 
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Lige nu er der fire spørgsmålsbanker – en for hvert fakultet. Spørgsmål udvælges på 
fire niveauer: AU Udvalg for uddannelse vælger 3 kanoniske spørgsmål for hele AU. 
Studienævn, uddannelsesudvalg og undervisseren udgør de tre øvrige niveauer.  

Evalueringen kan gennemføres af underviseren f.eks. i sidste undervisningsgang, og 
hvis det ikke sker, kan administrationen sikre, at evalueringen igangsættes. 

Studienævnet udtrykte sig kritisk over det forhold, at underviseren er bundet af 
spørgsmålsbanken, og ikke har frihed til at stille egne specifikke spørgsmål. Der blev 
også drøftet et behov for at kunne evaluere undervisning inkl. eksamen. 

Studienævnet spurgte ind til det forhold, at der ikke kan ske evaluering af den enkelte 
underviser. KKM redegjorde for, at den del ikke er en del af den fælles løsning, da der 
ikke er tilsvarende behov på de øvrige fakulteter, og den er dermed ikke inkluderet i 
det økonomiske grundlag for evalueringssystemet. 

Det særlige modul vil blive udviklet med lokal finansiering, men det bliver ikke en re-
alitet i dette efterår. 

Behov for fritekstfelter blev også drøftet, og KKM kunne meddele, at dette bliver mu-
ligt senere. 

Studienævnet drøftede muligheden for at henvende sig direkte til prorektor i sagen, 
og gøre opmærksom på det forhold, at det er uhensigtsmæssigt, at undervisere ikke 
kan stille egne spørgsmål, men alene kan vælge fra en spørgsmålsbank. Dette kan re-
sultere i flere evalueringer for de studerende. Studienævnet ville endvidere henlede 
opmærksomheden på det problem, at undervisere ikke kan evalueres individuelt. 

KKM redegjorde yderligere for muligheden for uddata fra systemet, samt at det bliver 
muligt at se evaluering i relation til hvilke uddannelser, de studerende er på. Dermed 
kan resultater fra kurser, som indgår i flere uddannelser, relateres til hvem, der sva-
rer. Dette er information, som har været efterspurgt længe. 

Der vil blive udtrukket datarapport til studienævn og uddannelsesudvalg to gange år-
ligt. Til september skal studienævnene udvælge de spørgsmål, som skal gælde for det 
næste år. Derefter udvælger uddannelsesudvalgene deres spørgsmål. 

De studerende anførte, at det er meget vigtigt, at der kommunikeres klart i mails til 
de studerende, således at der ikke opstår tvivl om anonymitet. Der bør også være di-
rekte link til evalueringen i de udsendte mails. 

Studienævnet takkede KKM for redegørelsen. 

 

 
 
 



 

 

    

Side 4/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Ad. punkt 5. Status på institutionsakkrediteringen (MFK) 
MFK forklarede hvordan der er nedsat et panel til at se på AUs kvalitetssystemer. Der 
er deltagelse fra andre nordiske lande. De var på besøg i starten af juni i to dage og 
interviewede forskellige personer, både VIP og studerende. Baseret på dette modtog 
AU efterfølgende besked om audit trails: 
 1. Årlig status 
2. Sikring af videngrundlaget og de studerendes kontakt til videngrundlaget 
3. Kvalitetsarbejdet i samspillet mellem studienævn og uddannelsesnævn/- 
udvalg på Arts og ST 
4. Undervisningsevalueringer 
5. De 5-årige uddannelsesevalueringer 
6. Eksterne interessenter og relevanssikring 

Der er nu fremsendt dokumentation for alle disse audit trails for de relevante uddan-
nelser. Der vil blive gennemført panelbesøg igen til november. 

 
Ad.4. Uddannelsesrapport ST 2015. (Bilag 13) (MFK)  
Uddannelsesrapporten var fremsendt som bilag til punktet. 

MFK forklarede, at studienævnet fremover vil få tilsendt uddannelsesrapporten en 
gang årligt, og at den fungerer som en opsamling på statusmøder og øvrigt kvalitets-
arbejde på fakultetet.  En diskussion af uddannelsesrapporten vil herefter indgå som 
en fast del af studienævnets årshjul. 

Det spørgsmål 5a, som indgår under indikatorer, har nævnet netop foreslået tages ud 
af studiemiljøundersøgelsen. 

Nævnet fandt, at studieretninger fremover skal adresseres under punkt 2.2. 

Nævnet fandt, at det var en gennemarbejdet og fin rapport. 

 

Ad punkt 3. Studiemiljøundersøgelsen 

MFK forklarede, at nævnet skulle forsøge at reducere i antallet af spørgsmål og even-
tuelt foreslå nye formuleringer, hvor det var relevant. 

Der var enighed i nævnet, at der spørges meget ind til tid og fuld tid, uden at dette er 
foruddefineret i relation til ECTS. Enkelte af spørgsmålene fremstod uklare med 
mindre det klart defineres hvad der defineres som ”fuld tid”. 

I relation til spørgsmål om ’Fagligt fællesskab’ bør man lægge spørgsmål ind om, hvor 
langt den studerende er på faget. 

Studienævnets kommentarer fremgår af det vedhæftede regneark, som sammen med 
enkelte kommentarer fremsendes til prodekan Tom Vindbæk Madsen.  
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Ad. 6. Eventuelt 

BO spurgte til, hvorvidt studieadministrationen vil samle beslutninger og nye regler 
og udsende til VIP bredt, ligesom ved den tidligere fremdriftsreform. BM lovede, at 
det ville ske i løbet af efteråret. 

Mødet sluttede kl. 16. 

 

Næste møde er aftalt til mandag den 19. september 2016.  

 


