NIEUW

Thesismanagement in control
met de online scriptiemodule

Over de Module
Bezorgt de scriptieload in uw opleiding u slapeloze nachten?
Hebt u de indruk dat dit proces efficiënter kan? Dat kan!
Uw scriptiemanagement wordt inzichtelijk met de online
scriptiemodule van Emerald-IT. De scripties worden door
een workflow geleid, waardoor het gemakkelijk te volgen is
wat de stand is van een scriptie én hoe het met de workload
van de scriptiebeoordelaars is gesteld.
Tot slot wordt het gehele proces goed gedocumenteerd in
het systeem. Zo plukken beoordelaars, managers, examencommissie en onderwijsadministratie de vruchten van onze
oplossing.

WAAROM

Thesismanagement
DE oplossing voor
universiteiten

Efficiëntere en objectievere beoordeling geborgd
Steeds meer universiteiten zijn actief bezig met het objectiveren en uniformeren van hun scriptiebeoordelingscriteria onder andere met Qualtrics. In onze module wordt het proces rondom scripties
vergemakkelijkt. Het objectief beoordelen van de scripties binnen uw opleiding is in het systeem
geborgd door het vier-ogen-principe. Beoordelaars kunnen parallel aan elkaar hun beoordeling
doen. Daarnaast besparen de beoordelaars tijd doordat ze studentdetails niet meerdere keren
hoeven in te voeren.

HOE

Thesismanagement
hoe werkt het?

Uw proces in onze module
De beoordelingscriteria en processtappen die gelden binnen uw opleiding worden in het systeem
ingevoerd. Vervolgens kunnen uw medewerkers aan de slag. Als ze inloggen in het dashboard
hebben ze een goed overzicht. Door middel van mails die automatisch in het systeem worden gemaakt, worden ze gewezen op nieuwe taken. De bijzonderheden van uw scriptieproces worden in de
module ingebouwd, bv. als de beoordeling van de 2 beoordelaars teveel uiteen loopt kan de scriptie
teruggegeven worden aan de examencommissie.

STAPPEN

Thesismanagement
inzicht en overzicht

Technische specificaties
en implementatie
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Op het dashboard ziet de beoordelaar in een
oogopslag in welke fase de te beoordelen
scripties zich bevinden en welke actie er
wordt verwacht.
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De module kan intern bij de universiteit worden
gehost of in de cloud worden ondergebracht.

Mocht het nodig zijn kunnen wij uw mensen
trainen om met de module om te gaan.

2. Beoordelingsformulier
Eerste en tweede beoordelaars kunnen
onafhankelijk van elkaar hun beoordeling
aan het dossier toevoegen. Het gezamenlijk
formulier wordt automatisch samengevoegd
en kan dan door de eerste beoordelaar
worden geredigeerd. Na akkoord van de
tweede beoordelaar op de wijzigingen wordt
de beoordeling afgesloten.

Bij implementatie van de module worden de
beoordelingscriteria die gelden binnen uw
opleiding in het systeem ingevoerd. De module
kan Qualtrics-criteria aan, maar ook andere
criteria kunnen worden ingevoerd.

Inmiddels is de module bij meerdere opleidingen
geïmplementeerd, met steeds net iets andere
beoordelingsprocessen. Als uw scriptiebeoordelingsproces er dus net iets anders uitziet, dan is
er waarschijnlijk door ons al een oplossing voor
bedacht.

1. Overzicht beoordelingen
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3. Gegenereerde documenten
Aan het eind worden de beoordelingen in
documenten gegoten, die in uw huisstijl
worden opgemaakt en gemaild naar de
beoordelaars, examencommissie en onderwijsadministratie.

OVER ONS

Emerald-IT
App’s, websites and hosting

Onze visie
Emerald-IT wil met data science en kunstmatige intelligentie uw dagelijks
werk ondersteunen. Zo ook in de scriptiemodule: door automatisering wordt
het scriptiebeoordelingsproces geoptimaliseerd en uw efficiëntie verhoogd.
Automatisering betekent bij Emerald-IT niet platslaan: er is ruimte voor maatwerk, zodat we uw proces met al z’n facetten kunnen borgen in het systeem.
Onze passie is om moderne, betrouwbare en complete applicaties te
ontwikkelen met de technologie van morgen.

Vraag hier
een gratis
demo-versie
aan!

