
 

Nyt om e-læring og digitalisering 

God brug af e-læring, digitalisering og IT generelt er noget af det ,som 

fakultetet har meget fokus på, dels i uddannelsesudvikling og dels i 

uddannelsesadministration. 

 

   

 

 

 

  

  

 

Nye interne og eksterne aktiviteter i U&K 

 

Uddannelse & Kvalitet har arbejdet med flere aktiviteter dette efterår - nye såvel som 

videreudvikling af eksisterende.  

 

I dette nyhedsbrev retter vi særligt fokus mod to nye digitaliseringsprojekter samt 

fortæller lidt om vores deltagelse på dette års AMEE konference. 

 

 

U&K som oplægsholdere på AMEE 

konferencen                     
 

AMEE er en årligt tilbagevendende konference, som fokuserer på udvikling af 

lægeuddannelsen. Der er deltagere fra 5 kontinenter og over 90 lande er repræsenteret. 



 

U&K havde to præsentationer med på dette års AMEE konference, som blev afholdt i 

Glasgow i september. Præsentationerne omhandlede to af de digitaliseringsinitiativer, 

som U&K har lagt meget arbejde i igennem de sidste år. 

 

Den ene præsentation var en 'klassisk' poster med titlen Credibility in Digital Exams. 

Denne poster omhandlede det arbejde, som fakultetet har lagt i at implementere 

digitale eksamener samt resultaterne deraf. 

 

Den anden præsentation var en e-poster. E-posteren omhandlede platformen SUND 

EVA, hvor resultaterne af undervisningsevalueringerne præsenteres grafisk. I 

modsætningen til den 'klassiske' posterpræsentation, hvor posteren hænger ét sted 

under hele konferencen, så foregik e-poster præsentationen således, at alle e-posters 

uploades på et site to uger før konferencen. Derefter grupperes de i mindre grupper og 

allokeres et præsentationslokale i et givent tidsrum. Når det er tid til at præsentere, 

findes hver e-poster frem på skærmen og hver oplægsholder præsentere hans eller 

hendes e-poster. Efter præsentationen er e-posteren ikke længere synlig i 

præsentationslokalet. Dog er der opstillet flere skærme i konferencehallen, så 

konferencedeltagere kan fremsøge og browse mellem samtlige e-posters alle 

konferencedagene imellem.  

 

De indsendte abstracts og begge præsentationer kan ses her Præsentationer til AMEE 

 

Mellem U&Ks egne præsentationer var der heldigvis også tid til at deltage i flere af 

konferencens andre aktiviteter. 

Blandt andet var der mulighed for: 

 at høre om andre universiteters erfaringer med og tilgange til klinikophold og 

kommunikationsundervisning 

 få ideer til hvorledes man kan tænke arbejdsmarked og studerende tættere 

sammen eksempelvis i form af iværksætteri og teknologiudvikling, 

 at deltage i flere præsentatiioner og workshops som omhandlede feedback både 

i klassisk undervisningsforstand såvel som patient og fagperson imellem. 

 

Så alt i alt oplevede vi nogle utroligt spændende konferencedage og fik gode erfaringer 

og inputs til fremtidig udvikling med hjem. 

 

 

Ny censordatabase på Folkesundhedsvidenskab 

 I efteråret 2015 åbnede Uddannelse & Kvalitet for en ny digital platform til 

administration og kommunikation på censorkorps for folkesundhedsvidenskabelige og 

relaterede uddannelser. 

  

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/Ledelse_administration/Laering_og_uddannelsesudvikling/Aktiviteter


 

Platformen, der er tilgængelig online, indeholder oplysninger på alle censorer der er 

tilknyttet censorkorpset, herunder navn, kontaktoplysninger samt kompetencer 

indenfor korpsets beskikkede fagområder. Interessenter der skal bruge information om 

en censor (det kunne f.eks. være eksaminatorer eller bedømmere) kan nemt søge disse 

oplysninger frem i et søgefelt. Enten ved at søge på en specifik censors navn eller et 

specifikt fagområde valgt fra en rulleliste (se udklip af systemets søgefunktion 

herunder). 

 

  

Vedligeholdelse og opdatering af registeroplysninger i platformen er ligeledes nemt at 

gå til. Dette foretages af en administrator fra centralt hold, der bl.a. har adgang til at 

ændre oplysninger på eksisterende censorer samt at slette censorer og tilføje nye.    

  

Platformen erstatter et manuelt vedligeholdte Excel ark der har været rundsendt til 

censorer og andre interessenter for hver opdatering af arket. 

  

Platformen kan tilgås fra dette link: 

http://www3.sdu.dk/multi/censordata/ 

 

 

Fælles fagbase på Syddansk Universitet 

De fem fakulteter har forskellig praksis indenfor studieadministration og understøttelse 

heraf. Flere fakulteter anvender en såkaldt fagbase til understøttelse af hele eller dele 

af studieadministrationen samt årshjul forbundet hermed.  

 

For til stadighed at kunne levere et højt serviceniveau til de studerende ved Syddansk 

Universitet og have en så omkostningseffektiv administration som muligt, er der skabt 

et behov for at udvikle en fælles fagbase. 

En fagbase er en database, der samtænker og effektiviserer de studieadministrative 

flow bedst muligt, herunder foranlediger at studieadministrative data kan benyttes 

flere steder uden dobbeltindtastning. Et af de overordnede resultater ved en fagbase 

vil være at understøtte fagudbud og arbejdsgangene omkring fagbeskrivelser og 

studieordninger, nye såvel som revisioner af eksisterende. Derudover vil en fælles 

fagbase give øget mulighed for at dele ”best practices” mellem uddannelser på tværs 

http://www3.sdu.dk/multi/censordata/


 

af SDU på det studieadministrative område. 

 

I foråret 2015 besluttede Uddannelsesrådet, at arbejdet mod udvikling af en fælles 

fagbase skulle iværksættes, og som styregruppe nedsatte Uddannelsesrådet lige før 

sommerferien en projektgruppe, som ledes af projektafdelingen under IT Service. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er sammen med de øvrige fakulteter såvel som 

Studieservice/Eksamen repræsenteret i projektgruppen, som også trækker på 

ressourcer indenfor IT arkitektur, STADS kompetencer mv. 

Projektgruppen arbejder aktuelt på at afdække studieadministrative processer på 

fakulteterne og i Studieservice/Eksamen med henblik på at udarbejde en 

kravspecifikation til den kommende fagbase. Mellem de forskellige projektmøder 

foregår et stort arbejde lokalt på fakultetet med at synliggøre og gennemse de 

forskellige studieadministrative arbejdsgange, som er nødvendige at tænke med i 

projektet. Kravspecifikationen kommer til at indeholde tekniske systemkrav såvel som 

beskrivelser til understøttelse af ønskede workflows mv. Det er planen, at 

kravspecifikationen forelægges og godkendes af Uddannelsesrådet i første kvartal af 

2016, og at der derefter indhentes tilbud fra relevante udviklere.  

 

Uddannelse & Kvalitet vil løbende holde fakultetets medarbejdere orienteret om 

progression i projektet.  

 

 

Videoguides til Blackboard 
 

Fakultetet har lavet nogle videoguides til de mest basale funktioner i Blackboard. De er 

ment som et supplement til Blackboards egne videoer. Videoerne ses her Videoguides 

 

Hvis man har forslag eller ønsker til videoguides til bestemte funktioner, så er man 

meget velkommen til at skrive til fakultetets Blackboard postkasse på blackboard-

sund@health.sdu.dk  

 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af dette 

nyhedsbrev er: 

 

Dorthe Majlund Sørensen 
E-læringskoordinator 

6550 2998 

dksorensen@health.sdu.dk    

 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Sundhedsvidenskab/Ledelse_administration/Laering_og_uddannelsesudvikling/Mere+information
mailto:
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Kender du nogen som kunne være interesserede i at modtage dette og fremtidige nyhedsbreve, så send en mail 

tildksorensen@health.sdu.dk.  
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