Møde i Aftagerpanel ved Institut for Mennesker og Teknologi d. 28. august 16-18 –
bygning 02
- med efterfølgende middag

Tema: Udvikling af bedømmelsesformer med fokus på læring og praktiske kompetencer
Uddannelserne på RUC arbejder i øjeblikket alle med at omlægge bedømmelsesformer på både
projektforløb og kursusaktiviteter. RUC har besluttet at nedbringe omfanget af ekstern censur, så det følger
lovmæssige mindstekrav om 1/3 del af de samlede bedømmelser. Omlægningen betyder, at universitets
uddannelser har en gylden mulighed for at udvikle bedømmelsesformer, som knytter arbejdsmarkedet tæt
til universitet. Bedømmelsen kan nemlig indeholde produkter og aktiviteter, som imiterer konkrete
arbejdsformer eller produkter. På den måde har uddannelserne en mulighed for at indtænke
arbejdsmarkedets fremtidige behov for kandidater med kompetencer og færdigheder, som afspejler
arbejdets indhold.
Sådanne autentiske bedømmelsesformer udvikles bedst i et samarbejde mellem uddannelsernes daglige
ansvarlige og de kommende aftagere af de færdige kandidater. Ved dette møde mellem aftagerpanelet og
de uddannelsesansvarlige retter vi derfor fokus mod udvikling af autentiske bedømmelsesformer. Vi tager
afsæt i arbejdsmarkedet konkrete efterspørgsel på kompetencer og færdigheder.
Som forberedelse til mødet beder vi aftagerne fremsende et eksempel på et stillingsopslag rettet mod et
akademisk arbejdsmarked – sendes til imt-uddannelse@ruc.dk
Vi vil desuden bede aftagerne reflektere over følgende spørgsmål:
-

Hvad er de mest hyppige arbejdsopgaver for kandidater på din arbejdsplads?
Hvilke færdigheder lægger i især vægt på ved ansættelse af kandidater på din arbejdsplads?
Hvilke konkrete færdigheder er nyuddannede kandidater ofte er svage på?

Send gerne et opslag fra en anden virksomhed eller organisation, hvis der ikke har været opslået
akademiske stillinger indenfor de seneste par år i din organisation.
Dagsordenspunkt
1) Velkommen - seneste nyt og opsamling fra sidste møde
Tiltag og udfordringer på uddannelsesområdet ved Anders Siig Andersen, Institutleder
Opsamling på tilbagemeldinger vedrørende praktik og projektsamarbejder ved Camilla
Schmidt, Viceinstitutleder
2) Autentiske bedømmelsesformer – imitation af arbejdsformer og produkter
Dagens tema: Udvikling af bedømmelsesformer med fokus på læring og praktiske
kompetencer
Autentiske bedømmelsesformer med internationalt udsyn – imitation af konkret praksis
Oplæg ved Eva Bendix Petersen, Leder af Enheden for Akademisk Efteruddannelse, RUC

Aftagernes rolle i udvikling af bedømmelsesformer – eksamen som led i en
employabilitystrategi
Oplæg ved Camilla Schmidt, Viceinstitutleder
Bilag – Rammer for udvikling af prøveformer
3) Ideer, indhold og praksis i nye prøveformer – produktformer, præsentationsformer osv.
Workshop med afsæt i stillingsopslag og inspirationsoplæg
•
•
•

Hvad er de mest hyppige arbejdsopgaver for kandidater på din arbejdsplads?
Hvilke færdigheder lægger i især vægt på ved ansættelse af kandidater på din
arbejdsplads?
Hvilke konkrete færdigheder er nyuddannede kandidater ofte er svage på?

Workshoppen opsamles med bud på, hvordan studielederne vil arbejde videre med forslag
og ideer
4) Kvalitet og relevans ved Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier
Fremlæggelse af hovedpointer fra akkrediteringsrapport og tilbagemeldinger fra
Aftagerpanelet
Ved Birgit Land, Studieleder ved Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier
Bilag – Resumé af hovedpointer i akkrediteringsrapport
5) Fælles middag og tak for denne gang

