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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 sammen med selve semesterevalueringsrapporten den 
kommende semesterkoordinators og semesterplanlægningsgruppes 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 

 
Hovedparten af svarene beskriver semestrets udbytte som godt eller meget godt. Der er en negativ 
kommentar om deling af grupperum, som vi næppe kan ændre på fremover. Videre er der en negativ 
kommentar om det faglige indhold i hele semestret. Denne kommentar er desværre ikke konkretiseret 
yderligere. 
 
Karakterniveauet for kurser og projekt tyder på et ganske fornuftigt udbytte af semestret. 
 
Kurset i Avanceret programmering bedømmes som middel, godt eller meget godt. Helhedsvurderingen er 
således positiv omend der er kritiske kommentarer til en del af kurset. Disse kritikpunkter ser ud til relativt 
let at kunne imødegås næste år. 
 
Kurset i Mobil softwareteknologi modtager en del kritik af pædagogik og indhold. De studerende giver 
nyttige kommentarer om kursets styrker og svagheder. Jeg har talt med den ene kursusholder og forstår, at 
man vil gøre en indsats for at imødegå fremtidig kritik. Kursets faglige placering mellem to faggrupper er 
dog en udfordring. 
 
Kurset i Software innovation får bedre bedømmelser end tidligere år. Vurderingerne går fra middel til godt. 
Kommentarerne fra de studerende går på, at indholdet er abstrakt og de anviste teknikker endnu umodne. 
Disse kommentarer er berettigede og står i fokus for de ændringer, der sker i kurset frem til næste år. 
Kurset i Test og verifikation er kun evalueret af 1 studerende, der var middel tilfreds. 
Projektforløbet vurderes som godt (7 besvarelser) eller meget godt (3 besvarelser). Der er kritiske 
kommentarer vedrørende annonceringen af posterdagen, som jeg må tage på min kappe. Dagen gik i 
øvrigt godt. Der er også en enkelt kritisk kommentar om karaktergivning på projektet. Det er ikke muligt for 
mig at vurdere denne kritik, men det er yderst uheldigt, hvis en studerende ikke anser karaktergivningen for 
rimelig og forståelig. Den kritiske kommentar nævner vejleders viden om gruppens arbejde forud for 
eksamen, men tager ikke højde for, at eksaminationen og karaktergivningen omfatter en censor, der har 
pligt til at vurdere ud fra det skrevne og præstationen i eksamenslokalet. 
 
Som helhed giver evalueringen af dette års forløb ikke anledning til større bekymringer, omend der peges 
på en del forhold, der bør justeres forud for næste år. 

 

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: 

 
Koordinator peger på små justeringer, som kursusholder bør tage til efterretning i planlægningen af det 
kommende semester. Der er intet fagligt studienævnet skal agere på. 

 

 

 

 


