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Kapitel 4 – Evaluering
4.2.0 Undervisningsevaluering
Løbende evaluering af undervisning og kurser.
Underviserere i Imarsiornermik Ilinniarfik, har pligt til løbende at evaluere den undervisning
der gennemføres i de enkelte fag for det enkelte hold, som pågældende underviser er
ansvarlig for.
Underviserne i Imarsiornermik Ilinniarfik skal ligeledes sikre at der gennemføres løbende
evaluering af kursusforløb, som pågældende underviser er ansvarlig for.
Formålet med underviserens evaluering er at sikre undervisningens egnethed, effektivitet
samt opfyldelsen af de for faget opstillede mål.
Den løbende evaluering af undervisningen gennemføres igennem samtale med eleverne for at
sikre undervisningens forløb er i overensstemmelse med elevernes niveau og i
overensstemmelse med undervisningsplan samt studieplan for fagene.

Midtvejsevaluering.
Underviserne i Imarsiornermik Ilinniarfik, skal for den almindelige undervisning i de enkelte
fag, sikre at der laves en formel midtvejsevauering, gennem samtale med eleverne på det
enkelte hold. Midtvejsevalueringen skal være dokumenteret skriftlig, og skal efterfølgende
opbevares hos underviseren. Midtvejsevaluering finder ikke sted på undervisningsforløb eller
kursusforløb af en varighed under 1 måneds varighed.

Slutevaluering
Ved et semesters afslutning skal der gennemføres slutevaluering på standardskema
“Slutevaluering” DD Q 6 5 DK kapitel 6 5 0 Evalueringsskema.
Formålet med slutevalueringen er, at sikre en formel evaluering af undervisningsforløbet eller
kurset. Slutevalueringen skal gennemføres i så god tid inden faget afsluttes, af underviseren
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vil kunne gennemføre samtale med eleverne omkring resultatet af slutevalueringen, inden
undervisningsforløbet afsluttes.
Underviseren har endvidere pligt til at sikre, at denne sammen med slutevalueringen, for
undervisningsforløbet dokumentere.
-

Afvigelser fra det planlagte forløb
Forslag til forbedringer.
Vurdering af om undervisnings effektivitet og dermed uddannelsesmål blev nået.
De studerendes slutevaluering af undervisningen.
Forslag til opdatering og forbedring af uddannelsen eller undervisningen under
hensyntagen til nye love,, regler, bekendtgørelser mm.

Dette sikres gennem udfyldelse af dok.nr. i kvalitetssystemet.
For at sikre ovenstående er der udfærdiget P P 009-01 Procedure for evalueringen af
undervisning.

