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OVERORDNET OM EVALUERINGSNOTAT - IÆK 2014 

Undervisningsevalueringerne ved Institut for Æstetik og Kommunikation 2014 samt  

instituttets politik for undervisningsevalueringer blev behandlet i Studienævnet ved IÆK 

d. 20.maj 2015.   

 

REVISION AF IÆK´S EVALUERINGSPOLITIK  

Studienævnet havde en række tilpasninger af evalueringspolitikken, som derfor er under 

revision og godkendes endeligt ved næste SN-møde i juni måned. 

 

Evalueringspolitikkens tredje procedure, ”Evaluering af hele uddannelser”, har afventet 

et sæt fælles retningslinjer for AU, men afløses nu af de forestående 5-årige uddannel-

sesevalueringer, som implementeres ifm. institutionsakkrediteringen. To af instituttets 

fagklynger, hhv. ”Dramaturgi og Musikvidenskab” samt ”Digital design og Informations-

videnskab” indgik som pilotprojekter i 2014, og fandt processen både oplysende og ret-

ningsskabende for det videre arbejde med uddannelserne.  

Det skal i denne sammenhæng også nævnes, at alle instituttets uddannelser har modta-

get 1-årige evalueringer i form af datapakker. Undervisere og ledelse har nu derfor både 

et omfattende og ensartet materiale med en forholdsvis høj detaljegrad at følge uddan-

nelserne ud fra.   

 

Studienævnet besluttede, at tværfaglige kursusudbud som fx HUM- og PROFIL-fag samt 

udbud ved hhv. EVU og Summer University, fremover også evalueres instituttets nye po-

litik for undervisningsevaluering.  

 

Det blev desuden besluttet, at evalueringspolitikken skal understrege de studerende rol-

le i det lokale arbejde med uddannelsesevalueringerne. Dette sker allerede i praksis, 

men skal også fremgå af politikpapiret. 
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UNDERVISNINGSEVALUERINGERNE 2014 

Det generelle billede af evalueringen af uddannelserne ved Institut for Æstetik og Kom-

munikation viser fortsat god tilfredshed med uddannelserne. Ikke mindst er de stude-

rende glade for anvendelsen af forskellige undervisningsformer, som ofte opleves at give 

engagerede og inspirerende undervisere.  

 

Studienævnet har derfor godkendt evalueringsrapporterne og identificeret følgende  

fælles problematikker, som nævnet vil tage fat på som fælles IÆK-initiativer i efteråret 

2015: 

  

1. Fokus på hvorledes man styrer store tværgående projekter på instituttet, herunder 

også projekter hvor centre  eller eksterne parter indgår i projekterne 

 

2. 5-semesterproblematikken; Det opleves stadig som en udfordring for mange både 

at læse på sit ba-tilvalg og skrive BA-projekt på centralfaget på 5. semester 

 

 

 

På vegne af studieleder Ken Henriksen, IÆK 

Hanne Johansen 

 


