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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 

 De studerende klager over Moodle som LMS på semestret. En del af problemet består i at der linkes 

fra Moodle tilbage til information på den gamle tnb.aau.dk platform. Det anbefales at tnb.aau.dk nu helt 

udfases. 

 Det anbefales at PV/bivejlederstaben bliver fast allokeret som censorer til P0 eksamen og som 

opponenter til P1 statusseminaret. Dette bør indskrives i de arbejdsopgaver, som varetages af 

PV/bivejlederne. I efteråret 2015 lykkedes det ikke at få bivejlederstaben til at medvirke ved P1 

statusseminaret.  

 PV kurset: Det anbefales at VTS delen af kurset reorienteres mod emner, som er relevante for 

datalogi- og softwarestuderende. Det er uacceptabelt at VTS delen af PV kurset er orienteret mod 

fagligheder, der ikke opleves som relevante af studerende på Datalogi og Software. 

 PV kurset: Det anbefales at PBL kurset konkretiseres med "god PBL praksis", eksemplificeret fra 

tidligere afleverede P1 rapporter. Eksempelvis vil diskussionen om "gode problemformuleringer" kunne 

konkretiseres ved at inddrage eksempler på problemformuleringer fra P1 rapporter på tidligere 

årgange. 

 IMPR kurset: Det anbefales at vurderingsgrundlaget for kurset gøres bredere. Pt. evalueres kun de 

studerendes evne til at forklare og diskutere det afleverede eksamensprogram. Kvaliteten af det 

afleverede eksamensprogram kunne inddrages (hvilket dog kræver ressourcer til at foretage denne 

vurdering). Endvidere kunne vi vælge at inddrage de studerendes aktivitet gennem semestret 

(kvalitativt såvel som kvantitativt). Eksempelvis ved at vurdere de studerendes individuelle 

afleveringsopgaver, faglige quizzer, og andet tilsvarende. 

 LIAL kurset: Rækkefølgen af matematikkurserne på første studieår bør tages op til genovervejelse. 

(Dette er en igangværende aktivitet i studienævnet). Det vil efter min vurdering være bedre at have 

diskret matematik på Dat1/SW1. Det er endvidere ikke oplagt, at der skal bruges 5ECTS på LIAL for 

Dat/SW studerende. 

 Det anbefales at der strammes op på tidspunktet for formidling af karakteren af de skriftlige eksamener 

i PV og LIAL til de studerende.  Når karakteren foreligger bør de studerende få karakteren med det 

samme. Det frustrerer mange studerende hvis der kun er kort tid mellem meddelelse af karakteren og 

afholdelse af reeksamen. 

 

 

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: Studieleder bedes tage udfasning af tnb.aau.dk med til basisråd (eller lign). 
Semesterkoordinators anbefalinger ang. PV-aktiviteter tages op på dialogmøde d. 4/5.  

Studienævnet vurderer endvidere at anbefalinger ang. Imperativ Programmering må være 
op til underviseren, at uddannelsesgruppen for SW/DAT allerede har emnet ang. 
rækkefølge på matematikkurser på dagsorden på et kommende møde samt at tidsplanen for 
offentliggørelse af skr. eksamenskarakterer følger Studienævnets politik fra 24/2-2016: 
”Reeksamen kan tidligst afholdes en uge efter at resultatet af den ordinære eksamen er 
blevet offentliggjort.” 

 


