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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 Semesterkoordinators anbefalinger: 
 Den primære kritik fra de studerende går på semestret anderledes struktur, og 

uklarhed omkring eksamensforventninger. Godt 30% har besvaret den 
individuelle Survey. Det faglige angribes ikke i nogen nævneværdig grad, men 
de studerende responderer kraftigt på, at semestret ikke ligner de tre tidligere. 
 

 Der anbefales følgende tiltag: 
 Fastholdelse af Casebørs (eksterne parter) og drøftelse i 

koordinatorgruppen, hvordan case bedst kan tænkes ind i modulernes 
faglige flow. Det understreges, at projektteamsene på semestret ikke 
skal vælge en ekstern case. 

 Kursusmodulet Operation Management (OM) kører som selvstændigt 
modul uden nødvendigvis at tænke semestercasene ind. 

 Fastholdelse af semesterseminarerne i kondenseret form. Forsøg 
med ”kontortid” som erstatning for egentlig vejledning. De studerende 
inviteres til at booke individuel teamsparring med underviserne. 

 Anmodning om ressourcer til et heldagsseminar (Scheelsminde, november), 
hvor koordinatorer/underviserne kan få ovenstående på plads og drøfte et andet 
flow (mere sekventielt en parallelt). 

 Eksamensform og -forventninger præsenteres i forbindelse med semestrets 
første periode. 

 Til orientering kører BaIT-4 2022 sidste gang med Operation Management. Fra 
2023 samarbejdes med Bachelor i Innovation og Digitalisering 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
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: 
 

 Generelt for alle semestre: 
o Alle kommentarer ang. PBL-workshops samles og fremsendes til arbejdsgruppen. Der 

er kommentarer på de respektive semestre, men generelt handler det om en mere klar 
forventningsafstemning. 

o Corona-pandemien har betydet at mange studerende har følt sig ramt og overset 
o Enkelte semestre har der været usikkerhed omkring eksamensform (specifikt på BaIT4)  
o Svarprocenten ligger i gennemsnit på 34% for det individuelle spørgeskema og 55% for 

det gruppebaserede, men varierer med to yderpunkter: hhv 5 (1af 20) for BaiT5F og 
100% (9 af 9) for DV4. Studienævnet anbefaler en erfaringsopsamling på hvordan 
semestre med højere svarprocent har fået de studerende til at svare. Det formodes, at 
det ved lave svarprocenter som regel kun er de mest negative kommentarer der kommer 
frem. Tilfredse studerende har ikke samme incitament og får ikke svaret på 
spørgeskemaerne. (MKA kontakter DPF) 

o Spørgsmål om vi kan oprette tema-specifikke studiecaféer. Det kunne fx være i semantik 
for Syntaks og Semantik-modulet eller andre identificerede udfordringer, som de 
studerende har det svært med. Modulets Teaching Assistant (TA) kunne evt. køre en 
seance efter undervisningen. Formatet kunne evt. være en digital ressource (video), der 
ligger tilgængelig som supplement til undervisningen. 

 Beslutning: Uddannelsesgrupperne opfordres til at identificere faglige emner, 
der med fordel kan fokuseres på i emnespecifikke studie-caféer eller lignende 
særlige initiativer. (MKA kontakter udd.gr formænd)    

o Studiemiljø:  
 Der er generelt ønske om flere cykelskure/ -stativer og vandkølere (begge dele 

er på vej)  
 Link til studiemiljøundersøgelsen.    

o Karakterstatistik:  
 Karakterstatistik for F21 har været tilgængelig ved studienævnets behandling af 

undervisningsevalueringen for F21. Der har der ikke været nogen kommentarer 
hertil ud over den fhv. store dumpeprocent på kursusmodulet Syntaks og 
Semantik, som blev behandlet på studienævnsmødet d. 25/8-2021.                        

 

 Studienævnets kommentarer ang. BaIT4: 
o Studienævnets kommentarer:  

 OM-kurset: information ang. eksamen under kurset og i formelt materiale stemmer 
ikke overens 

 PBL-workshop: De studerende deltog i den udbudte PBL workshop. Holdningerne 
er delte (gammel viden versus godt at træne samarbejde), men konstruktive.  

 Projektet: information om projektet i Moodle stemmer ikke overens med 
studieordningens. Kommentaren skal tjekkes (MKA). 

 Eksamen: information om eksamen i (OM) har ikke været fyldestgørende  

  [efter mødet note fra MKA: Semesterkoordinator har skrevet: 
Fremadrettet skal prøveformaterne (formerne er bestemt i SO) udvikles, så 
de studerende kan se, hvad der forventes, også i forhold til 
produkter/skriftligt materiale til upload i Digital Eksamen.] 

o Beslutning: Der er allerede taget aktion på flere af de kommentarer koordinator har 
påpeget i forbindelse med revidering af studieordning, hvor man overgår til ny 
samarbejdspartner. Evalueringerne videresendes til uddannelseskoordinatoren. (MKA) 


