
 
 
 
 
 

Studienævnets sammenfatning af semesterevalueringsrapport for DAT6 

Årstal: 2020 

Koordinator: Hans Hüttel 

Dato: 28. oktober 2020 

  
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 

 Dette var et semester, hvis forløb i høj grad blev præget af nedlukningen på grund af COVID-19- 
pandemien. Omstillingen til online-undervisningen er i det store og hele lykkedes. Det er vigtigt at 
lære af omstillingen af undervisningen: Hvad kan vi tage med os af gode erfaringer?   

 
 Studienævnets kommentarer: Der er kommentarer til kursusholdere, men ikke noget studienævnet 

kan agere på. De studerende synes det er synd at kursusmodulet Videnskabsteori bliver fjernet fra 
studieordningen. 

 Trivselsproblemer: Der er en negativ konkurrencekultur (klikekultur) på semesteret/årgangen.  Dette 
er dog svært at adressere på de store hold, og er uvist om det er en problematik, der er særlig for 
den specifikke årgang. Udsagnene handler om trivsel, men også om PBL, så fokus bør være på at 
skabe en stærk semesterkultur via PBL-pædagogikken. 

 
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: 
 

 Studienævnets kommentarer: Der er kommentarer til kursusholdere, men ikke noget studienævnet 
kan agere på. De studerende synes det er synd at kursusmodulet Videnskabsteori bliver fjernet fra 
studieordningen. 

 Trivselsproblemer: Der er en negativ konkurrencekultur (klikekultur) på semesteret/årgangen.  Dette 
er dog svært at adressere på de store hold, og er uvist om det er en problematik, der er særlig for 
den specifikke årgang. Udsagnene handler om trivsel, men også om PBL, så fokus bør være på at 
skabe en stærk semesterkultur via PBL-pædagogikken. 

 

 Generelt for alle semestre: 
o Kommentarer ang. studiemiljø for alle semestre er fremsendt til særskilt behandling på 

uddannelsesledelsesgruppe-møde. (ULG) 
o Corona-situationen har præget mange aspekter i F20. Generelt er der stor ros til hvordan 

AAU/CS har håndteret omstilling til online-undervisning. 

 Specifikt for dette semester: 
o Studienævnet sender dette som OBS-punkt til PBL-workshop-arbejdsgruppen (HH deltager i 

denne arbejdsgruppe). Det undersøges om der er tidligere beretninger om 
konkurrence/klikekultur (MKA) Derudover er der intet fagligt studienævnet skal agere på. 
Semesterkoordinators anbefalinger fremsendes til næste årgangs semesterkoordinator samt 
uddannelseskoordinatoren. 



 
 
 
 
 
 

 


