
 
 
 
 
 

Studienævnets sammenfatning af semesterevalueringsrapport for IxD4 

Årstal: 2016 

Koordinator: Mikael Skov 

Dato: 27/10 2016 

  

Dette dokument udgør den offentligt tilgængelige evaluering af semestret, og som danner grundlag for 
eventuelle justeringer i semestrets beskrivelse, planlægning, afholdelse og/eller evaluering af næste 
gennemløb af semestret. Dokumentet er således den kommende semesterkoordinators og 
semesterplanlægningsgruppes primære kilde til information om sådanne eventuelle justeringer.  
 
Dokumentet udgør ligeledes studienævnets tilbagemelding til de studerende, undervisere, koordinatorer og 
øvrige interessenter om eventuelle konsekvenser af forhold, som de studerende på semestret har gjort 
opmærksom på. 
 
 

Semesterkoordinatorens offentligt tilgængelige opsamling og anbefalinger 

 
Det er semesterkoordinators generelle opfattelse, at semestret er forløbet godt – specielt taget i betragtning 
af, at det er første gang det er afviklet, samt at det indeholder et helt nyt kursus, og er samlæst med kurser, 
som ikke før har været samlæst. Dog rejses der en del kritik af DUBP-kurset, som bør tages til efterretning 
til næste afholdelse af kurset. Som nævnt ovenfor er der taget kontakt til koordinatorerne og underviserne 
på industrielt design angående dette.  
 
Semesterkoordinator vurderer, at der ikke er nogle forhold som kræver umiddelbar handling udover DUBP-
kurset. [Der er taget kontakt til koordinatorerne og underviserne på industrielt design for at rette op på disse 
problemer, når kurset skal køre i foråret 2017. ] Der er dog et enkelt forhold, som man bør overveje:  
 

 Sværhedsgraden af programmeringskurserne for IxD. Som det fremgår, er programme-ringskurset 
svært eller meget svært for en del IxD-studerende. Det bør overvejes, om der kan tilbydes ekstra 
hjælp til de studerende, eller om der kan gennemføres andre tiltag. F.eks. foreslår enkelte 
studerende, at der kunne være forelæsninger udelukkende for IxD-studerende, som tager 
relevante emner op (f.eks. programmering af brugergrænseflader).. 

 
 

Studienævnets konklusion 

Studienævnet har på sit møde på ovennævnte dato besluttet at følge op på de studerendes egen 
evaluering af en studenterdrevet Programmeringsklub (foråret 2017). Derudover skal der informeres 
yderligere om muligheden for at deltage i den ugentlige Studiecafé.  

 


