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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 

 
Beregnelighed og kompleksitet (BK) 
Der er generel tilfredshed med kurset. Specielt fremhæves det, at underviser har forbedret sin undervisning 
markant i forhold til sidste semester og der er generel tilfredshed med underviser. 
 
Maskinintelligens (MI) 
Der er generel tilfredshed med kurset. Specielt fremhæves det, at opgaveregning har fungeret godt. 
 
Real-Time Systems (RTS) 
Der er generel tilfredshed med kurset. Specielt fremhæves det, at forelæsningerne har fungeret godt. 
Koordinering mellem de to undervisere og den overordnede planlægning kan og bør forbedres. 
 
Software Engineering (SOE) 
Der er generel tilfredshed med kurset. Specielt fremhæves gæsteforelæsningen som et positivt element. 
Der er lidt blandede meninger om forelæsninger og lærebog, men ingen gennemgående kritik. 
Underviser (der netop har overtaget kurset) har oplyst, at han har ændret strukturen i kurset så 
forelæsninger og lærebog nu suppleres af video-klip (fra lærebogsforfatteren). Derudover afholdes øvelser i 
kurset som tre heldagsøvelser med fokus på et specifikt område. Ingen af de studerende har kommenteret 
på denne struktur, hverken i forbindelse med semesterevaluering eller løbende ved styregruppemøder. 
 
Kommentarer vedr. projektarbejdet 
Der har generelt været meget stor tilfredshed med projektarbejdet. For enkelte projekter har der været lidt 
udfordringer med at integrere RTS og MI, men overordnet er lykkedes godt for de fleste af grupperne. En 
enkelt klager over vag formulering af emnet for semesterprojektet (i studieordningen); dette kan muligvis 

 afhjælpes ved bedre/mere information i forbindelse med semesterstarts-intro. 

 

 

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 Beslutning: Der er intet fagligt studienævnet skal agere på.  


