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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 
 

 Markedsføringsmaterialet for IxD skal tilpasses, bl.a. skal andre kanaler tages i brug (Sociale 
Medier) og indholdet heri justeres, så det bedre svarer til uddannelsens indhold. Dette er blevet 
håndteret i løbet af forårssemestret, og effekten heraf kan også ses af antallet af optagne på IxD1 i 
E20 semestret, som er 45 (set ift. 29 for E19). 

 Der bør også laves flere tiltag i form af arrangementer, som øger fastholdelsen af de studerende. På 
E20 semestret er der f.eks. planlagt 3 oplæg fra tidligere IxD studerende, som fortæller om deres 
nuværende arbejde, og hvordan uddannelsen bidrager til de påkrævede færdigheder. Første oplæg 
er afholdt ifm. studiestarten. Jf. tidligere semesterevaluering, har koordinator også forelagt over for 
tutorkoordinatoren, at der bør laves flere lokale events for studerende på IxD1 semestret (E20), altså 
events, som ikke også er rettet mod alle IxD studerende på højere semestre. 

 Der skal være helt klare aftaler mellem koordinator og underviserne for, hvornår et kursus startes. 
Dette for at undgå for sen opstart som oplevet med kursusmodulet Modelleringsteknik og 
renderingsmetoder i 3D 
 
 

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: Koordinator beretter om stort frafald i årgangen – det startede på 
1. semester og er fortsat på 2. semester. Frafaldet lader til at være mindre for årgangen med 
studiestart 2020, hvor der indtil nu er lavere frafald på IxD1 sammenlignet med 2019-årgangen. 
 

 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 Udover at monitorere frafaldstal for uddannelsen, er der intet fagligt studienævnet skal 

agere på. Semesterkoordinators anbefalinger fremsendes til næste årgangs 
semesterkoordinator samt uddannelseskoordinatoren. 

 

 


