
 
 
 
 
 

Studienævnets sammenfatning af semester- og undervisningsevalueringsrapport  

Årstal: 2021 

Campus Aalborg 

Semester SW7, E20 

Koordinator: Lone Leth Thomsen 

Dato: 24. marts 2021 
 
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: 
 Dejligt at være tilbage i grupperum efter nedlukning. Træls med delte 

grupperum, en del støj. 
 Selv efter flere henvendelser til CAS virker termostaterne stadig ikke i alle 

grupperum i Novi9. 
 Fin semesterstart selvom det var online, gruppedannelse i klynger bagefter. Dog 

manglede der lidt bedre tid mellem online start og fysisk gruppedannelse. 
 Information omkring studiestart kom meget sent (f.eks. klyngeinddeling og 

skema). 
 Generelt glade for videoer i de kurser, hvor de var tilgængelige, f.eks. i 

Programmeringsparadigmer. Savner at undervisningen med fysisk fremmøde 
blev optaget, så personer, der var hjemme for f.eks., at vente på Corona 
testsvar, også kunne følge med. 

 Der ønskes at alle forelæsninger bliver optaget, både så personer der skal blive 
hjemme pga. Covid-19 har mulighed for at følge kurset, men også så der er 
mulighed for at gense forelæsningerne i forbindelse med 
eksamensforberedelse. 

  Nogle var glade for valgfagene på semestret, men enkelte mener, at alle fagene 
bør være valgfag. 

 Generelt skal spørgeskemaet, hvor der gives feedback på semestret, være 
tilpasset til det rigtige semester (Entreprenørskab findes ikke på SW7, til 
gengæld manglede Distribuerede Systemer). 

 Der ønskes hurtigere handling omkring Covid-19, f.eks. tidligere krav om masker  
 Corona restriktioner m klyngeinddeling gjorde hverdagen mere kompliceret. 

Svært at holde sig til de rigtige zoner i undervisningslokaler, da det var svært at 
finde ud af, hvem man var/er i klynge med. “Blended” med streaming hhv fysisk 
undervisning fungerede ikke altid helt godt. 

o Studienævnets kommentarer:  
 Det observeres at der er kommentarer til kurset Programmeringsparadigmer, 

hvortil underviser svarer at man vil afskaffe miniprojekter, hybridundervisning 
fungerer dårligt og at podcasts vil blive forbedret til næste gennemløb. 

 Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål til kurser, der ikke var på semesteret.  

 Proceduren for udarbejdelse af spørgeskema til evaluering er ændret, 
så dette undgås fremover. 

  



 
 
 
 
 
 

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 Eftersom underviser for kurset Programmeringsparadigmer har kommenteret med ændringer for 
næste forløb og der bliver ændret i procedure for udarbejdelse af spørgeskema, er der ikke 
grund til yderligere aktioner fra studienævnets side. Dette informeres videre til koordinator.  

o Den samlede konklusion videresendes til uddannelsesgruppen for SW/DAT 

 

 


