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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 

5. semester IxD har overordnet fungeret godt. Dog har der været nogle enkelte udfordringer ift. et enkelt 
kursus, og ift. projektarbejde i grupper hvor vejleder ikke har haft en faglig baggrund i Interaktionsdesign.   

 

Anbefalinger:  

 

1. Det anbefales at der ikke i fremtiden rekvireres vejledning fra Mekanik på 5. semester IxD. I stedet 
vil det være rigtigt godt hvis vi kan finde supplerende vejledere fra Industrielt Design.  

 

2. Det anbefales at man tager en diskussion med kursusholderne bag kurset i Mekatroniske produkter 
i lyset af de konkrete evalueringer. Konkret bør det diskuteres/overvejes 1) om fokus i højere grad 
kan tilpasses Interaktionsdesignerne, og 2) om formen mht. øvelser kan ændres således at f.eks. 
de studerendes udtrykte ønsker om bl.a. “facitlister”, og mere detaljeret feedback på ikke-beståede 
eksamensopgaver kan imødekommes. I relation til dette bør det undersøges hvordan de 
studerende fra Arkitektur og Design har oplevet kurset, og om der evt. er sammenfald med 
IxD’erne.  

 

3. Det anbefales at der indkøbes supplerende klassesæt af komponenter til udvikling af interaktive 
fysiske prototyper ifbm. projektarbejdet, samt en yderligere 3D printer 

 

4. Det anbefales at der etableres et fysisk værksted hvor projektgrupperne kan arbejde med 
konstruktion af fysiske prototyper, således at de ikke skal arbejde med loddekolber, save, og andet 
værktøj i grupperummene, der slet ikke er indrettet til sådant arbejde under forsvarlige forhold. Det 
skal her nævnes, at et sådant værksted ikke blot vil blive anvendt i projektarbejdet på IxD 5. 
semester, men også på IxD 6-10. semester.  

 

5. Alternativt anbefales det at instituttet indgår en aftale om leje af adgang til sådanne 
værkstedsfaciliteter andetsteds på universitetet, f.eks. på Create. 

 

6. Der skal naturligvis være styr på rammerne for en skriftlig eksamen. Der bør følges op på den kritik 
der rejses af den konkrete eksamen i Mekatroniske produkter og systemer, med de ansvarlige for 
afholdelse af skriftlige eksamener. 

 

Studienævnets konklusion 



 
 
 
 
 

Studienævnet har på sit møde på ovennævnte dato besluttet, at ovenstående kommentarer fra 
semesterkoordinator fremsendes til næstkommende semesterkoordinator forud for planlægning af 
semesterets forløb. 

 

Ang. punkt 1: Uddannelsesgruppen for IxD har på et møde d. 27/3 indstillet til at vejledning i E17 foretages 
af Industrielt Design 

 

Ang. punkt 2: Kritikken videresendes til uddannelsesgruppen for IxD. 

 
Anbefalingerne i punkt 3-5 videresendes til institut for Datalogi. 

 

Ang. punkt 6: Studienævnet retter henvendelse til institut for Arkitektur og Design om at forholdene for skr. 
eksamen ikke var i orden. Studienævnssekretær fremsender skriv ang. retningslinjer for tilsynsførende som 
inspiration. 

 

 

 


