
Sammenfatning af semester- og kursusevaluering for efterår 2016  

 

 

91 studerende deltog i semesterevaluering, dvs. ca. 31 %  

 

106 studerende deltog i kursusevaluering, dvs. ca. 36 %  

 

 

Overordnet set udtrykkes der i semester- og kursusevaluering stor tilfredshed med studieaktiviteter, 

gruppearbejde og projektvejledning. Mht. planlægning, information, og de studiemæssige rammer, er 

der generelt tilfredshed mht. skemaer, lokaleændringer, skemaændringer, tilmeldingsfrister osv. Der 

har dog været et par enkelte kurser, hvor der har været forvirring omkring skemaer, kommunikation 

og litteraturangivelser. Studienævnet følger op på dette. 

 

De studerendes angivelse af arbejdsindsats er forbedret betragteligt i forhold til 2014 og 2015. 20 % 

bruger 40 timer om ugen på studieaktivitet (mod 9 % i 2016). 45 % bruger mellem 30-40 timer (ift. 

22% i 2014 og 35 % i 2015). Kun 1/3 af alle studerende bruger under 30 timer om ugen (ift. 2/3 i 

2014). Synliggørelse af forventet arbejdsindsats pr. ECTS og fokus på forventningsniveau forud for 

hvert modul og semester har formentlig virket positivt ind.  

 

Med hensyn til 1. semester efterlader kursusevalueringen det klare indtryk, at de studerende har 

været tilfredse, og at modul 3 og 4 har virket understøttende især på arbejdet i projektgrupperne. 

 

På 3. semester har de to periodeudbud i modul 9 har fungeret til de studerendes store tilfredshed. 

Gode forelæsninger – inspirerende undervisere. Det samme gælder modul 7 II, det nye modul i 

videnskabsteori og metode. De studerende giver dog udtryk for, at sværhedsgraden er stor – men 

omvendt taler kursusevalueringen et tydeligt sprog om stort udbytte af undervisningen.  

 

 

De supplerende metodefag (modul 14, 15, 16) fungerer alle tilfredsstillende. Dog var der blandt 

enkelte end frustration over stofmængden i modulet vedrørende Politologi, Økonomi og Sociologi. 

Men samtidig er det tydeligt, at de studerende understreger værdien særlig af indsigt i andre 

samfundsvidenskabelige discipliner.  

 

Bachelorforløbets to kursusudbud har været udsat for kritik. Dels har det ene været lagt an på en 

stærk dialog-, oplægs- og diskussionsbaseret undervisning som på visse studerende har virket 



forvirrende. Det andet kursus har været kritiseret for en slagside mod arkæologiske tekster. Desuden 

er der blevet givet udtryk for vejledningsproblemer. Studienævnet har fokus på begge problemer.   

 

Modulerne på KA-uddannelsen er blevet afviklet tilfredsstillende. Museumsbesøg og gæsteforelæsere 

fra museumsverdenen fremhæves meget positivt.  

 

Det nye modul 22 ”Introduktion til gymnasieundervisning” er blevet afviklet meget tilfredsstillende. 

10 studerende har været i praktik med stort udbytte. 

 

Blandt de kompetencer, de studerende generelt set angiver at have tilegnet sig, peger de studerende i 

stigende grad på historiebrug, metode og kildekritik, og ikke mindst samarbejdskompetencer i 

grupper samt, hvordan et historieprojekt bygges op.  

 

 

Semester- og kursusevalueringen for efteråret 2016 blev behandlet ved studienævnsmødet 

(Studienævn for Historie) den 3. februar 2017. 
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