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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 

Semester koordinators anbefalinger: 
 

1. Kurserne Systemudvikling (SU) og Design og evaluering af brugergrænseflader (DEB) bør køre 
med fuld hastighed fra semesterstart mens Algoritmik og datastrukturer bør startes langsomt op og 
køre højst 1 gang om ugen. 

2. Emnefordeling mellem SU og DEB skal afklares, så der kun opleves velovervejede berøringsflader. 
3. Der bør også næste gang være statusseminar. 
4. Overvej hvordan gruppedannelsen kan forløbe bedre. Det er meget forvirrende for de studerende 

at have 130 studerende i rummet. Man kan evt. dele op i datalogi og software eller dele op i 
halvgrupper eller bruge Kurt Nørmarks system fra 2. semester som er baseret på at de studerende 
melder sig ind på emner. 

5. Der er for mange anmeldelser i spørgeskemakommentarerne, hvor der spørges efter antal 
kokkehuer, og alt for lidt feedback. Formålet med semesterevaluering må være uklart formuleret, 
og det kan der gøres noget ved. Der bør som minimum være (1) en kvalitativ semesterevaluering 
på gruppeniveau, (2) spørgsmål om styrker og svagheder i spørgeskemaet, (3) det fremsendte 
regneark med gennemsnit bør også indeholde alle svar så der kan laves en egentlig statistik eller 
statistikken bør være udregnet i forvejen, og (4) der skal gøres noget alvorligt for at få 
svarprocenten op 

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. 

 

Derudover videresender studienævnet semesterkoordinators kommentarer til spørgeskemaets udformning 
til studielederen. 

 

 


