Kursusevaluering i Blackboard
Aarhus Universitets har ifm de løbende bestræbelser på at understøtte kvalitetsudviklingen af
uddannelser udviklet et modul i Blackboard til afvikling af undervisningsevalueringer.
Undervisningsevalueringsmodulet er udviklet med henblik på at sikre en ensartet evaluering af alle
kurser ved AU. Spørgeskemaet er derfor struktureret, så spørgsmål kan formuleres for alle af de fire
formelle uddannelsesledelsesniveauer: AU uddannelsesudvalg, Studienævn, Uddannelsesudvalg og
Kursus. Der er således allerede formuleret tre spørgsmål på AU uddannelsesniveau. Disse spørgsmål
stilles til alle studerende ved undervisningsevalueringer på universitetet. Alle studienævn får ligeledes
mulighed for at vælge en række spørgsmål, der skal indgå i spørgeskemaerne for alle kurser, der
udbydes under studienævnet. De enkelte uddannelsesudvalg får også mulighed for at udpege
spørgsmål, som skal indgå i de spørgeskemaer, som udsendes til studerende på de kurser, der udbydes
under udvalgenes uddannelser. Endelig får den enkelte kursusansvarlige mulighed for at tilføje
spørgsmål til det spørgeskema, der udsendes til de studerende på kurset. Når systemet og alle
processer omkring det er fuldt implementeret, vil vi have et årshjul, der beskriver, hvornår
studienævn og uddannelsesudvalg skal tage stilling til hvilke spørgsmål, der skal stilles studerende på
ST-kurser. Alle spørgsmål, der kan indgå i spørgeskemaerne, skal trækkes fra en spørgsmålsbank, hvor
spørgsmål og svarmuligheder findes på dansk og engelsk. Det er derfor sprogindstillingerne i
Blackboard, der afgør om man får et spørgeskema på danske eller engelsk.
Der vil snarest blive beskrevet den proces, hvor studienævn og uddannelsesudvalg i løbet af efteråret
2016 skal kvalitetssikre spørgsmålene i spørgsmålsbanken samt vælge de spørgsmål, der skal
anvendes ved evalueringerne af de kurser, som afsluttes i december 2016 og resten af det akademiske
år 2016-17.
Systemet er udfærdiget med henblik på, at det er den enkelte underviser, der skal ”trykke på
knappen”, så spørgeskemaet sendes til de studerende på de kurser, hvor vedkommende er
kursusansvarlig - på det tidspunkt den kursusansvarlige vælger det. I denne termin, dvs. for de kurser,
der afsluttes nu, vil det dog være medarbejdere i ST Uddannelse, som både laver opsætningen af
spørgeskemaerne og sender spørgeskemaerne til de studerende på ST’s kurser. Spørgeskemaerne vil
dels bestå af de tre fælles AU spørgsmål samt anvendte spørgsmål ved tidligere evalueringen af
kurserne.
Når evalueringsmodulet er fuldt implementeret senest efter E16Q2, vil kursusansvarlige have
mulighed for både at tilføje specifikke kursusrelaterede spørgsmål fra spørgsmålsbanken og udsende
spørgeskema. Det er forventningen, at undervisningsevalueringer udsendes 2-3 uger før
undervisningsperiodens afslutning og slutter senest en uge før undervisningens afslutning. Straks
efter evalueringen lukker, vil den kursusansvarlige have mulighed for at trække et resultat, som kan
diskuteres med de studerende i forbindelse med en af de sidste undervisningsgange.
Universitetets ledelse har besluttet, at undervisningsevalueringsmodulet alene skal anvendes til
evaluering af undervisningen. Det betyder, at bl.a. følgende
-

Eksamensperioder kommer ikke til at indgå i den periode, hvor de studerende har adgang til at
besvare spørgeskemaerne.

-

At det ikke er muligt at evaluere den enkelte ”teaching assistant”/instruktor, men ved ST
arbejdes der på en løsning af dette.

Har man et ønske om at evaluere eksamen og de enkelte undervisere, der er tilknyttet et kursus, er der
mulighed for at benytte det standard evalueringsmodul, der i forvejen tilgængeligt under hvert kursus
i Blackboard. Disse evalueringer skal derfor også udfærdiges og afvikles af den enkelte
kursusansvarlige.
Denne evalueringsrunde
Undervisningsevalueringen af kurser, der afsluttes nu, vil blive udsendt i perioden fra slutningen af
uge 19 til starten af uge 21. For kurser på diplomingeniørkurser vil evalueringen afsluttes d. 20. maj,
mens evalueringerne for kurser på science- og civilingeniøruddannelser vil slutte den sidste dag i
undervisningsperioden, dvs. 30. maj.
Du kan finde yderligere oplysninger på denne web-side (http://scitech.medarbejdere.au.dk/forundervisere/kursusevaluering/ ) hvor relevante beskrivelser, årshjul, vejledninger mm. vil blive gjort
tilgængelig.
Der er endvidere oprettet mailadressen kursusevaluering.st@au.dk , hvor spørgsmål,
udviklingsforslag mm. kan sendes til.
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