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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 anbefales at alle kurser følger en model med ”forelæsning før opgaveregning”. 
 
Koordinator adresserer også forhold ang. de fysiske forhold og det psykiske arbejdsmiljø. 
Studienævnets konklusion 
Studienævnet har på sit møde på ovennævnte dato besluttet følgende: 
 
Studienævnet gør semesterkoordinator opmærksom på at der er tiltag i gang på AAU ang. problemerne 
med rygning på lokaliteterne på 1. studieår. 
 

• Generelt for alle semestre (sendes til med ud til alle relevante modtagere) 
• Lavt fremmøde til forelæsninger er en bekymrende og ny tendens 
• Vigtigheden af grupperum til alle understreges på de semestre, hvor der i F17 har været 

delte grupperum. Det er til stadighed vigtigt at prioritere muligheden for grupperum til 
alle. 

• Endnu en gang nævnes stolene i grupperummene som dårlige. Det er nu lykkedes at få 
nye stole til en del fra E17, hvor institut for datalogi er udtaget til et pilotprojekt. Der 
indføres nye stole i grupperum overalt på AAU i løbet af de næste par år. [update efter 
mødet: stolene er taget i brug i november 2017 på SEL300 og sidste sending kommer 
lige før jul.] 

• Der kommer en del personlige kommentarer i spørgeskemaerne. Der bør igen gøres 
opmærksom på at de studerende skal holde den gode tone i evalueringerne. 

• SN henstiller til at koordinatorer og undervisere informerer/overvejer mere om hvad der 
forventes (timeantal) i miniprojekter. Man kunne evt. omdøbe miniprojekter til 
”afleveringsopgave” for at undgå sammenligning. Fokus på ”Hvornår er nok nok?” 

• Studienævnet beder koordinatorer om at advare mod fare for plagiering ved køb af hjælp 
udefra og instituttet skal huske at sikre ikke-AAU-uddannede vejledere til at følge PBL-
undervisningen. 

 

 
 

 

 


