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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 Semesterkoordinator om semesteret: 

 Der har generelt været tilfredshed omkring semesteret, hvilket både fremgår af referaterne 
fra semestrets styringsgruppemøder og i de studerendes endelige semesterevaluering. I 
spørgeskemabesvarelsen angiver 25 (ud af 32) studerende, at semestret har været godt 
eller meget godt.  

 En enkelt studerende har i spørgeskemabesvarelsen været ualmindelig kritisk overfor studiet 
og har udtalt sig i vendinger, der er hverken konstruktive eller acceptable. Jeg har ikke i 
samme udstrækning oplevet noget lignende tidligere, men det bør overvejes om denne form 
for (anonym) evaluering er hensigtsmæssigt. Dette skal også ses i lyset af den ofte lave 
svarprocent. 

 

 

 

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: 
 

 Beslutning: Der ændres på semesterevalueringsprocedure fra F20. (Se under generelt) 
 

 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. 


