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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 

 

 Det er semesterkoordinators generelle opfattelse, at semestret er forløbet godt – på trods af 
nedlukning af universitetet. Der er også foretaget ændringer af studieordningen (fra 2019), og det er 
indtrykket, at disse ændringer er blevet positivt modtaget, f.eks. færre valgfag (giver mindre 
opsplitning af semestret), samt bytning af valgfag og obligatorisk fag. Det ser desuden ud til, at 
designstudiet fungerer rigtig fint (på trods af den korte tid inden nedlukningen), og de studerende 
virker til at være meget glade for det og indretningen af det. 

 Der er ikke konkrete forslag til ændringer her og nu, men en ny nedlukning bør muligvis give 
anledning til overvejelser omkring dynamisk samarbejde og diskussion i mindre hold, når der 
undervises. 

 

 
 
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: 

 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 Der er intet fagligt studienævnet skal agere på. Semesterkoordinators anbefalinger 

fremsendes til næste årgangs semesterkoordinator samt uddannelseskoordinatoren. 
 

 

 


