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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 
 

o De studerende mener det er svært at finde rundt i brug af Moodle/studentmail og ønsker 
mere/bedre introduktion. Denne opgave ligger hos tutor ved semesteropstart.  

o PV er stadig ikke et yndlingskursus, og det er under revidering. VTS-delen er et større 
problem end PV-delen.  

o Der er stadig problemer med udluftning og adgang til grupperum. Arbejdstilsynet er 
informeret om udluftning. Der er udfordringer i forhold til arkitekturen. Information ang. 
status på arbejdet via CAS fremsendes til koordinator.  

 

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: 
 

o Koordinators kommentarer og anbefalinger fremsendes til kommende koordinator. 
o Tutor/RUS-planlæggere informeres om ønsket om mere /bedre introduktion i brug af Moodle 

og studentmail.  
o Kommentarer ang. PV-kurset fremsendes til studieleder, der er med i arbejdsgruppe for 

kurset. 
o Grupperumsproblemer på 1. studieår ligger uden for studienævnets virke. Kommentarer 

ang. fysisk studentermiljø fremsendes til leder for 1.studieår. 
 

 
• Generelle betragtninger 

o Svarprocenter: Der er en generel stigning i svarprocenterne, men det er stadig vigtigt at 
holde de studerende op på at få svaret jf. semesterstyringsdokumentet.  

o Der skal mere fokus på at teksterne på de udadrettede sider med information om 
uddannelser tilpasses det reelle indhold. 

 Beslutning: Uddannelsesgrupperne informeres om hvor der er relevante tekster, 
der kan redigeres (MKA spørger SICTs PR-folk om planlægning af kommende 
tekstrevisioner på relevante websites) 

o De studerende skal opfordres til at blive bedre til at kontakte kursusholder med ”småting” 
som forståelsesbesvær, problemer med lyd/teknik mv, fremfor at udeblive fra forelæsninger 
og at de studerende selv kan melde problemer ang. fysisk studiemiljø ind via app. (man skal 
ikke vente til næstkommende styregruppemøde) 



 
 
 
 
 

o Studienævnet ønsker at stemningen på styregruppemøder skal være tryg således at de 
studerende kan give konstruktiv kritik uden at føle risiko for negativ feedback. 

 Det understreges dog at proceduren på instituttet fungerer rigtig godt mht. at der 
afholdes jævnlige styregruppemøder, der laves fyldige semesterevalueringer og 
disse behandles på studienævnsmøder. 

o Kommentarer fra studerende i samlæste kurser ang. enkelte navngivne 
undervisere/hjælpelærere er videregivet til institutleder.   

Koordinatorenes kommentarer og anbefalinger fremsendes til uddannelsesgrupper og kommende 
koordinatorer for semestrene (MKA og Studiesekretærer) 


