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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 

 
Generelt 

Omlægningen af SLIAL – med ny bog, udvidelsen med sandsynlighedsteori, og programmering i Python 
– har ikke været en succes, vurderet ud fra de studerendes feedback. Omlægningen har måske fjernet 
fokus fra den pædagogiske kvalitet i den daglige undervisning. Kritikken af undervisningen i SLIAL er 
markant, og der bør overvejes alternative løsninger forud for næste gennemløb af DAT2/SW2.  

 
 De fysiske omgivelser  
Dårlig luft (manglende ventilation og udluftning) i grupperum på Strandvejen 12-14 er et markant punkt 

i mange studerendes evalueringer.  
Placering af 3 grupper i samme rum kritiseres. Den store forskel på arbejdsbetingelserne i ordinære 
grupperum i forhold til store rum med flere grupper anses for meget uheldig.  
Blandt enkelte studerende er der ønske om billigere og sundere mad i kantinen.  
 
Det æstetiske studiemiljø  

Det bemærkes i evalueringerne at det æstetiske studiemiljø på Strandvejen 12-14 er ringe. I 
modsætning til andre steder på universitetet er der ikke investeret i miljø på gangarealerne på 3. og 4. 
etage af Strandvejen 12-14.  

 
 
 

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: 

 
 Bemærkninger ang. studiemiljø sendes samlet til studieleder.  

 Studienævnsformanden kontakter institutleder ang. kursusholder på Sandsynlighedsteori og 
lineær algebra  

 

 

 


