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Subject: Miniseminar om mappevurdering - fredag 31. mars
Date: 27. mars 2017 11:11:00

Fakultetets studieadministrasjon inviterer herved til et miniseminar om mappevurdering.
Tid: fredag 31. mars kl 14:15 – 15:30
Sted: Auditorium 4, Realfagbygget 4. etasje
 
Vi ber spesielt studiekonsulentene om å sende denne invitasjonen videre til alle emneansvarlige
på instituttet.
 
Seminaret er relevant for

-        Alle undervisere som bruker eller har vurdert å bruke mappevurdering som
vurderingsform

-        Programstyre- og studiestyremedlemmer som har faglig ansvar for studieprogrammene
og instituttets studieportefølje

-        Studieadministrativt ansatte som har administrativt ansvar for studieprogrammene og
som administrerer reglement og eksamen

-        Alle som er interessert
 
Mappevurdering er en vurderingsordning som flere ønsker å ta i bruk. Mappevurdering skal
blant annet øke studentmedvirkning i undervisningen og bidra til å utvikle studentenes
læringsstrategier og arbeidsvaner.
Hva er en mappevurdering, og hvilke vurderingsformer kan inngå i en mappe? Hvordan er
forholdet mellom delvurderinger og sluttkarakter ved en mappevurdering? Hvordan blir
prosessen videre ved en eventuell klage på mappe? Hvilke vurderingsformer kan påklages og når
er vurderingsformen så tett knytt opp til undervisninga at den ikke kan påklages? Hva er
studentene sine rettigheter?
Fakultetet ønsker å gi en klargjøring av hvilke regler som gjelder når det snakkes om
mappevurderinger. Derfor har vi invitert Per Gunnar Hillesøy,  jurist og seniorrådgiver ved
Studieadministrativ avdeling, til å fortelle oss om prinsippene for mappevurdering og hva som er
lov/ikke lov når det gjelder å ivareta studentenes rettigheter til å klage.
Videre har vi invitert Henriette Linge , førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap, som blant
annet er emneansvarlig i GEOV105. Hun presenterer sine tanker og utfordringer hun ser når hun
ønsker å gå over til underveisvurdering eller mappevurdering på sitt emne.
 
Vel møtt
Ingrid Solhøy
Rådgiver
 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
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