Læring, veiledning og eksamen
Vurdering som hjelpemiddel i læreprosessen
og som måling av læringsresultat
Symposium NTNU tirsdag 13. mai 2003 kl. 9.00 — 16.00: Bygg 11, nivå 4, Aud. XV
Arrangør: Arena 2: Læringsmål og vurderingsformer, v/arenaleder Birger Bertheussen
Foredrag: Professor Per Lauvås
Invitasjon:
Alle fagmiljøer ved NTNU inviteres til symposium om ”Læring, veiledning og eksamen” . I
forbindelse med Kvalitetsreformen står vi overfor en rekke valg når det gjelder innhold,
arbeidsformer, veiledning og vurderings- og eksamensformer. Ved NTNU er det flere prosjekter
som arbeider med dette temaet. Dette symposiet er ment som møteplass for prosjekter og andre
som arbeider med temaet. Deltakelse er gratis. Det ble arrangert en workshop for spesielle
prosjekter 20. februar 2003. Del 1 i dette symposiet handler om de samme temaene. For de som
deltok i denne workshop’en vil det være mest aktuelt å delta i del 2 i symposiet. For andre
personer fra de samme prosjektene – og alle andre er del 1 og 2 aktuelle å se i sammenheng.
Foredragsholder: Professor Per Lauvås vil være kjent bl.a. for boka ”Exit Eksamen – eller?
Former for summativ evaluering i høgre utdanning,” Cappelen 2002

Påmelding:
Interesserte gir melding pr. E-post til Birger.Bertheussen@svt.ntnu.no snarest og senest innen
mandag 12. mai kl. 12.00. Meld gjerne fra om spesielle tema som dere ønsker skal bli tatt opp.

Program:
Del 1: 9.00 – 11.30:
Bakgrunn:
•
•
•
•
•
•

Kvalitetsreformens intensjoner
Men realiseringen i praksis?
Sammenheng undervisning - eksamen
Eksamensformer: rene varianter og
interessante kombinasjoner
Internasjonale trender – hvor står vi?
Hva vil deltakerne fokusere på i del 2?

•
•
•

Bruk av ekstern sensor
Praktiske sider ved
eksamensavviklingen
Saker som deltakerne ønsker å ta opp.

Lunch:
Del 2: 12.15 – 16.00:
Praktisk perspektiv: Hva gjør vi?
•
•
•
•

Spesielt fokus på:
Mappevurdering
Multiple choice – flervalgsprøver
Ny karakterskala
Variasjoner av den tradisjonelle
skriftlige og muntlige eksamen.
Hvordan gjøres det rundt om i verden?
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