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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: 
 De studerende vurderer overvejende semestret, som værende ”Middel”. 
 De studerende syntes, at projektforslagene kunne have været mere specifikke, 

hvorfor en revision af projektforslaget eller nye projektforslag bør ske til næste 
afvikling af projektmodulet. Her foreslås det, at den/de kommende underviser(e) 
udarbejder de nye eller reviderede projektforslag. 

 De studerende savner en bedre kobling mellem projektet, ”Lineær Algebra” 
og ”Algoritmer og Datastrukturer” (AD), mens de syntes, at sammenhængen 
mellem projektet og kurset i ”Anvendt Statistik” var god. De studerende syntes 
dog, at alle kurser var relevante for deres studieretning. 

 De studerende følte ikke, at de havde samme forudsætninger som de øvrige 
kursister for kurset AD. 

 De studerende er overvejende glade for den undervisning de har modtaget, men 
syntes, at noget af det digitale undervisningsmateriale kan forbedres. 

 De studerende syntes overvejende at det PBL-kursus, de havde på semestret, 
var givende. 

 De studerende fortæller, at statusseminaret var meget gavnligt, men kunne 
placeres lidt senere på semestret. 

 Størstedelen (5/12) af de studerende svarer, at de er hverken enige eller uenige 
i at de trives på studiet, dog svarer de fleste af de øvrige respondenter (5/12) at 
de er helt enige eller enige i at de trives på studiet. De svarer dog, at det faglige 
fællesskab på studiet er godt. 

 De studerende er hverken enige eller uenige i, at den digitale undervisning har 
fungeret tilstrækkeligt godt, til at de kunne følge med. De syntes desuden, at 
den digitale undervisning var ensformig og trættende, men anerkender 
nødvendigheden givet COVID19. 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
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. DV2: 
o Der er en lav svarprocent, hvilket formodes at skyldes generel tilfredshed med semesterets 

forløb. 
o Placering af Kursusmodulet AD på DV2 bør enten forklares bedre eller måske ændres. 

 

 Beslutning: Evalueringerne videresendes til uddannelseskoordinatoren, og uddannelsesgruppen 
opfordres til at vurdere om AD er passende for DV2 (MKA) 

 


