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Dette dokument udgør den offentligt tilgængelige evaluering af semestret. Dokumentet udgør sammen med 
semester- og undervisningsevalueringsrapporten grundlaget for eventuelle justeringer i semestrets 
beskrivelse, planlægning, afholdelse og/eller evaluering af næste gennemløb af semestret, og benyttes af 
den kommende semesterkoordinator og semesterplanlægningsgruppe.  
 
Dokumentet udgør ligeledes studienævnets tilbagemelding til de studerende, undervisere, koordinatorer og 
øvrige interessenter om eventuelle konsekvenser af forhold påpeget i forbindelse med evalueringen af 
semestret og undervisningen. 
 
 

Semesterkoordinatorens offentligt tilgængelige opsamling og anbefalinger 

o Semesterkoordinator om semesteret: 
 Semesterevalueringen er baseret på data opsamlet fra individuelt besvarede 

spørgeskemaer (27/40 respondenter), gruppebaserede spørgeskemaer samt 
referater fra 2 styregruppegruppemøder. 

 Semestret har fungeret godt, hvilket er udtrykt i både kursus- og 
projektevalueringerne. Studiemiljøet opleves også primært som godt, især det 
psykiske miljø opleves positivt på trods af Corona situationen. 

 Markedsføringen blev intensiveret i F20, og optaget er således kommet tilbage 
på tidligere niveau fra E20 semestret. 

 Koordinators anbefaling: 

 I kursusmodulet Grundlæggende Programmering (GRPO) kan 
underviser med fordel fokusere på at skabe et overblik over 
sammenhængen mellem de enkelte kursusdele 

 I GPRO kan underviser med fordel gennemgå opgaverne til de enkelte 
kursusgange med hjælpelærerne, så disse er bedre klædt på til at 
kunne assistere de studerende 

 I GPRO kan opgaverne med fordel formuleres mere direkte ift. en 
problemløsning i en bredere kontekst, altså at opgaverne ikke er 
centreret omkring løsning af matematiske problemstillinger 

o Studienævnets kommentarer:  

 På IxD er der øget opmærksomhed på frafald, som er lavere i E20 end 
tidligere.  

 Det bemærkes at der er en ny underviser i GPRO, og at der har været 
udfordringer som underviser og hjælpelærer skal tale mere sammen 
om. 

 

 

Studienævnets konklusion 



 
 
 
 
 

Studienævnet har på sit møde på ovennævnte dato besluttet, at følgende ændringer skal foretages / 
anbefales foretaget i semestrets beskrivelse, planlægning, afholdelse og evaluering af næste gennemløb 
af semestret: 
 

o Koordinators sammendrag videresendes til uddannelsesgruppen for IxD samt til 
semesterkoordinator med opfordring om at tage dialog med underviser for GPRO om de nævnte 
udfordringer. 

 

 


