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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 

 

 Semesterkoordinator om semesteret: 

 Der er overvejende positive kommentarer om DAT1 og SW1 semestret. P1 
gruppedannelsesdagen betegnes dog som lettere kaotisk af flere studerende. Det kan dog 
også ses, at en del har være tilfredse med semesterstarten, og at P2 semesterstarten (i 
februar 2020) var bedre endnu. Undervisning i tidsrummet fra 10-14 kritiseres af nogle 
studerende, fordi det fragmenterer tiden til projektarbejdet. Moodle kritiseres for at være at 
være forvirrende for nye studerende, men der ser ud til at den seneste opdatering af Moodle 
er blevet godt modtaget af studerende på DAT/SW. 

 De fleste store udfordringer på DAT/SW1 går igen fra år til år: VTS delen af PV kurset, 
bemandingen af DTG, og det fysiske studiemiljø (indeklimaproblemer). 

 

 

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:  
o Det noteres, at der er flere bemærkninger om faglig uenighed mellem bi- og 

hovedvejledere. Utilfredshed med studiemiljø bør også nævnes igen. OBS på for meget 
alkohol i studiestartarrangementerne. De 4 institutter på TECH er i gang med at 
gentænke studiestart-set-uppet. Dog kun den sidste aften på RUS-turen.  

o Spørgsmål ang. udfordring med studiestart hvis nedlukning pga. Corona stadig er aktuelt 
til studiestart E20.  

o Der forventes at komme en fælles udmelding ang. situationen fra Danske Universiteter 
 

 Beslutning: Bi-vejledning eksisterer ikke fra E20 (aftale er indgået). Der er også ændringer ang. 
PBL-kurset i de nye studieordninger med ikrafttræden E20. Der er dermed ikke yderligere 
studienævnet skal tage aktion på. 

 

 Generelle betragtninger: 
o Svarprocenten for de respektive studieretninger er for lav og der er grove/personlige 

kommentarer i de studerendes frie formuleringer. 
 Beslutning: Der er i E19 lavet ny evalueringsformen for IxD1, hvor der opnås 

kvantitative svar fra individuelle spørgeskemaer og kvalitative svar fra 



 
 
 
 
 

gruppespørgeskemaer. Herefter afholdes et evalueringsmøde med repræsentant fra 
hver gruppe og efterfølgende udarbejder semesterkoordinator en skriftlig rapport til 
studienævnet. På den vis formodes det, at man undgår de grove, personlige 
kommentarer. Denne evalueringsform udrulles for alle semestre i F20. 

o Der er på flere semestre ytret ønske om mere fokus på faglighed og kompetencer i fht 
undervisning og vejledning 

 Beslutning: Det er allerede et fokuspunkt i instituttets nuværende stillingsopslag. 
Det er ikke givet, at Ph.d.-studerende nødvendigvis skal undervise/vejlede hvis ikke 
de har de fornødne sprogkompetencer og/eller kendskab til vejledning af 
projektarbejde. 

o Studiemiljø 
 Deling af grupperum skaber for meget støj og dårligt indeklima. 
 Manglende mulighed for udluftning i de store auditorier på 1. studieår  
 Generelt ikke-eksisterende studiemiljø på 1. studieår 
 Stadig dårlige stole, hvor disse endnu ikke er skiftet. 
 (For) lave borde i NOVI9, hvilket giver dårlig arbejdsstilling. 
 Beslutning: Udtræk af kommentarer fra spørgeskemaer, styregruppereferater samt 

semesterevalueringer sendes til SL (MKA) Der gøres opmærksom på at det er 
uacceptabelt, at gener som manglende udluftning og for dårlig inventar stadig udgør 
så store kritikpunkter. 


