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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 

 

 P0-projektet laves til en indledende aktivitet i forhold til P7. Det kan for eksempel bestå i at gennemgå 
aktiviteten ”Systemvalg” fra Systemudviklingskurset. 

 Overvej om der kan være gruppedannelse allerede efter P0, således der potentielt kan være nye grupper til 
P7-projektet.  

 Introduction to programming: Reducere indholdet til at være et introducerende kursus. Dette er allerede 
forberedt, idet læringsmålene for kurset i studieordningen er blevet nedtonede til en introduktion.  

 Justere PBL-undervisningen i forhold til forslag fra fakultetet, dvs. (1) at der indskrives PBL-læringsmål i 
projektmodulet på 7. semester, (2) at der udbydes undervisning i PBL på 7. semester. Undervisningen skal 
hænge sammen med læringsmålene. Undervisningen er frivillig (som det meste andet undervisning), men 
specielt bachelorer uden kendskab til PBL opfordres til at deltage og (3) at der eksamineres i PBL-
læringsmålene til projekteksamen. Dette punkt kræver muligvis koordinering med andre uddannelser, så 
det er vigtigt, at studienævnet tager stilling til det.  

 Bogliste sendes ud tidligt.  

 Sproget (engelsk) indskærpes over for lærerne før semesterstart.  

 Droppe academic report og i stedet lave en beskrivelse og vurdering af deres udviklingsforløb, f.eks. baseret 
på dagbogsskrivning under forløbet.  

 Mere social interaktion mellem grupperne efterspørges. 

 

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: Studienævnet afventer information fra studierådsmøde, hvor sagen ang. PLB-
undervisningen drøftes [SR-møde 17/5: Studieleder afklarer mulighederne for justering af 
PBL-kurset med fakultetet] 

 


