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Hvilken
evalueringsmetode
er anvendt

Begge kurser er evalueret via den digitale undervisningsevaluering
og kurset Udstilling, formidling og publikum er endvidere blevet
evalueret mundligt i plenum med de studerende. Efterfølgende er der
lavet skriftlig opsummering, der er godkendt at
studenterrepræsentanter. Opsummeringen er efterfulgt blevet
diskuteret på kollegamøder og UN.

Hvilke konkrete
kurser omfatter
denne
opsummering

Visuel teori (VT) (KA og KA-TV); Visuel kommunikation og
organisationsanalyse (VKO)

Beskriv 2-3
vellykkede
forløb/forhold, der
kan være
inspiration for
andre

Samlæsningen på VT anses for værende positiv, da de studerende fra
forskellige fagligheder kan lære af hinanden (DRAM + KUN).
Læsevejledninger på VKO fungerede godt.
Workshops på VT er gode, MEN underviserene skal tænke over at de
ikke bliver for niche-prægede. Fælles intro fra alle undervisere til
faget, eksamen og workshops vil hjælpe her.

Redegør for evt.
forløb, der skal
rettes op på, hvis
de skal udbydes
igen

VKO: Øget fokus på forventningsafstemning og redegørelse for
kurset formål og fokus.
De studerende på VKO er glade for eksterne samarbejdspartnere,
men ønsker samtidig knap så stort fokus på erhvervsretning. Dette
bør reflekteres og uddybes i næste evaluering.

Anbefalinger til
indsatsområder og
særlige tiltag, som
evalueringerne
har givet
anledning til

Da VT har fem-timers undervisningsgange anbefales det, at der
indlægges flere øvelser og studenteraktivitet.
VKO fylder for meget på semestret, så det ikke opleves som om der
er tid til VT - et fælles årgangsmøde ved semesterstart blev foreslået
af de studerende, som kunne præsentere semesterets samlede
arbejdsopgaver og forløbenes forskellige karakter.
Der skal være enighed om fx kravene til udformninger af
problemformuleringerne blandt underviserne på VT.
Ønske om at bruge tværfagligheden (DRAM + KUN) mere aktivt i
gruppedannelsen på VT.

Forslag til
didaktiske
initiativer

Behold læsevejledning og tekstmapping i VKO. Der afholdes en
indledende introduktionsgang på VT. 
VKO har et stærkt element af projektarbejde, så vi er fremover i lok.
224 den ene af de to ugentlige gange.
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