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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 er semesteret forløbet fint. Studentertilfredshed med semesteret som helhed og dets moduler 
er væsentlig højere i forhold til sidste års gennemløb. 
Semesterkoordinator og sekretær bør til næste gennemløb finde et bedre egnet lokale til 
gruppedannelsen. 

 

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: 
 
• Der er intet studienævnet skal agere på. 

 
• Generelle betragtninger for alle semestre E18: 

o Evalueringsformen kritiseres af flere semesterkoordinatorer – dels pga. lave svarprocenter 
på mange semestre, og dels pga. udformning med mange spørgsmål og øget tendens til 
ukonstruktive/personlige kommentarer fra studerende. 

 Beslutning: Intet for studienævnet. På instituttet er der allerede en proces i gang 
for at få revideret evalueringsformen. Planlægges klar til brug ved evaluering af 
E19. 
 

o Et godt studiemiljø afhænger af de fysiske rammer – og begrænses således af: 
 Deling af grupperum skaber for meget støj og dårligt indeklima. 
 Manglende mulighed for udluftning i de store auditorier på 1. studieår  
 (For) lave borde i NOVI9, hvilket giver dårlig arbejdsstilling. 
 Larm fra rekreative aktiviteter i ”det åbne rum” – fx bordtennisbordet, som dog pt er 

fjernet. 
 Beslutning: Udtræk af kommentarer fra spørgeskemaer, styregruppereferater samt 

semesterevalueringer sendes til SL medio april (MKA) 
 


