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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 

 

KOORDINATORENS KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

Som skrevet ovenfor er det min 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. Der er dog enkelte ting som bør overvejes og 
eventuelt ændres til efterårssemestret 2016. Dette er opsummeret i følgende punkter: 
 
Ændring af eksamen i kurset Integreret produktudvikling: Redesign. Jeg foreslår, at eksamen 
i dette kursus bliver ændret, således at der bruges mindre tid på kurset i september, og at projektperioden 
dermed kan starte lidt før. Jeg foreslår, at det sker ved een af følgende 
løsninger: 

1. Ingen mundtlig eksamen. Kurset er et bestået/ikke bestået kursus og der afleveres i forvejen en 
individuel skriftlig opgave som afslutning på kurset. Muligvis kunne denne aflevering danne 
grundlag for hele bedømmelsen af den enkelte studerende? 
 
2. Flytning af mundtlig eksamen til januar. Alternativt foreslår jeg, at den mundtlige eksamen i 
kurset flyttes til januar, dermed slutter kurset i september med aflevering af opgaven, og de 
studerende evalueres på et senere tidspunkt. Dette kan evt. gøres udelukkende for de IxD-
studerende og ikke for studerende fra industrielt design. 

 

 

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.  


