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Procedurer for evaluering af undervisning, 
semestre og uddannelser 

Evalueringsmetoder 
Institut for Politik og Samfund anvender både kvalitative og kvantitative evalueringsmetoder i evaluering 
af undervisning, semestre og uddannelser. Formålet med undervisnings- og semesterevalueringer er 

løbende at evaluere, hvorvidt undervisningen – fagligt, pædagogisk-didaktisk og gennem den praktiske 

tilrettelæggelse – bidrager til at opfylde de læringsmål, som er beskrevet i studieordningen. Semestrets 

sammenhæng og progression evalueres, ligesom de studerendes arbejdsindsats, læringsudbytte og studie- 

og læringsmiljø indgår i evalueringen af semestret. Alle uddannelser evalueres desuden af de dimitterende 

studerende. Her vurderer dimittenderne sammenhæng og progression i hele uddannelsen og herunder om 

uddannelsens kompetenceprofil er opfyldt.  

Elektroniske evalueringer 
Instituttet anvender survey-systemet SurveyXact til generering af elektroniske undervisnings-, semester- 

og uddannelsesevalueringer. 

Løbende mundtlige evalueringer 
Institut for Politik og Samfund sikrer, at undervisningen løbende evalueres kvalitativt af både studerende, 
undervisere og administrativt personale gennem nedsættelse af et Forretningsudvalg på alle semestre 1og 

ved mundtlige evalueringer ved afslutning af alle undervisningsaktiviteter.  

Forretningsudvalg 

Der nedsættes et forretningsudvalg (FU) på hvert semester bestående af 4-5 studenterrepræsentanter 

samt fag- og semesterkoordinatorer, undervisere og studiesekretær (deltager i første møde). 

Semesterkoordinator er mødeansvarlig og indkalder til disse. FU mødes min. to gange i løbet af et 

semester. Formålet med FU-møderne er at skabe dialog mellem det videnskabelige personale, studerende 

og administrativt personale om deres oplevelse af undervisningen og foretage eventuelle løbende 

ændringer af undervisningen, så kvaliteten af undervisningen sikres og udvikles.  

Undervisningsaktivitet 
Hver undervisningsaktivitet evalueres mundtligt af de studerende på sidste kursusgang med deltagelse af 

underviser. Underviser sammenfatter de studerendes kommentarer og forholder sig skriftligt hertil og 

sender disse til fagkoordinatoren, der medtager kommentarerne i sin tilbagemelding på undervisningen til 

semesterkoordinator.  

1
 Undtaget er dog 10. semester på kandidatuddannelserne, da de studerende her skriver speciale. Ligeledes er 9. 

semester politik & administration undtaget, da de studerende for langt hovedpartens vedkommende følger et 

projektorienteret forløb i en offentlig eller privat organisation. 
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Undervisnings- og semesterevaluering 
Institut for Politik og Samfund udsender på sidste kursusgang i hveret modul elektronisk spørgeskema til

evaluering af semestrets undervisning, vejledning og semestret som helhed. Resultaterne af evalueringen 

(anonymisererede) samt referater fra semestrets FU-møder sendes til semestrets undervisere, 

koordinatorer og studiesekretærer. Semesterkoordinator og studienævnsformand får ligeledes den fulde 

evaluering inkl. kommentarer indeholdende personoplysninger. Den enkelte underviser modtager ligeledes 

evaluering indeholdende evt. kommentarer vedr. dennes person. 

Undervisere på semestret bliver bedt om at forholde sig til de data, der vedrører det eller de kurser, de har 

været involveret i. Underviserne sender deres tilbagemeldinger til fagkoordinator, som på baggrund heraf 

sender sine anbefalinger til semesterkoordinatoren. Semesterkoordinator har til opgave at udarbejde en 

samlet rapport for semestret med anbefalinger. Denne rapport forelægges det relevante studienævn. 

Semester- og fagkoordinatorer samt studiesekretærer inviteres til at deltage i studienævnsmødet under

punktet, hvor evalueringerne behandles. 

Uddannelsesevaluering 
Alle bachelor- og kandidatuddannelser evalueres af dimittenderne umiddelbart efter uddannelsens 

afslutning. Dimittender modtager således link til elektronisk evalueringsskema i juni (bacheloruddannelser) 

og i juni/tidspunkt for specialeaflevering (kandidatuddannelser). Uddannelsesevalueringerne behandles

sammen med de øvrige semesterevalueringer.

Kritiske datoer 

Undervisnings- semester- og uddannelsesevalueringer
Elektronisk undervisnings- og semesterevaluering sendes til de studerende umiddelbart efter 

semesterafslutning og inden eksamens afholdelse. For forårssemestret betyder det, at evalueringerne skal 

sendes ud i juni, og for efterårssemestret er det i januar. 

Studienævnet skal have forelagt undervisnings- og semesterevalueringer senest i september

(forårsevalueringer) og marts måneder (efterårsevalueringer). Senest seks måneder efter evalueringernes

afholdelse skal evalueringsrapporter påført studienævnets anbefalinger være tilgængelige på instituttets
hjemmeside. 

Inddragelse af relevante aktører 

Studerende 
Studerende inddrages som beskrevet via FU-møder, mundtlig evaluering ved kursusafslutning samt 

gennem elektroniske evalueringer. 
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Undervisere og administrativt personale 
Undervisere og administrativt personale inddrages gennem FU-møder samt ved halvårlige 

semesterkoordinatormøder. Studienævnsformanden afholder møde med alle semesterkoordinatorer samt 

berørte studiesekretærer i hhv. forårs- (april) og efterårssemestret (ultimo september). Hensigten med 

møderne er at planlægge det kommende semester, og i den forbindelse gennemgås studienævnets 

anbefalinger til det pågældende semester. Nye tiltag besluttes og planlægges. Tiltag der gennemføres i fx 

efterårssemestret aftales således på møde i forårssemestret og evalueres på det næstkommende 

forårsmøde. 

Dokumentationsmateriale til studienævn 

Undervisnings-, semester-, og uddannelsesevalueringer

Studienævnet modtager undervisnings- og semesterevalueringsrapporter fra alle uddannelser 

repræsenteret i studienævnet. Rapporterne sammenfatter data fra den elektroniske semesterevaluering 

samt referater fra semestrets FU-møder. Herudover indeholder rapporterne en sammenfatning fra 
semesterkoordinator, der også inkluderer tilbagemeldinger fra undervisere på semestret. Studienævnet 
modtager ligeledes uddannelsesevalueringsrapporter for alle afsluttede uddannelsesforløb – bachelor- og 

kandidatuddannelser og studienævnsformanden fremlægger evalueringerne for studienævnet. 

Analyse og opfølgning på evaluering 

Institutleder 
Institutleder modtager kopi af alle evalueringer, når disse er behandlet og påført studienævnets 

anbefalinger. Forekommer der kritik af navngivne undervisere videregives denne information ligeledes til 

institutleder, som har det personalemæssige ansvar.  

Administrative møder 
Studieleder afholder jævnlige (hver 2. uge) møder med instituttets administrative medarbejdere. Når 
evalueringerne er behandlet i studienævnet og påført studienævnets kommentarer, diskuteres 
evalueringerne på det førstkommende administrative møde herefter. 

Semesterkoordinatormøder 
Studienævnet giver sine anbefalinger til de fremlagte evalueringer. Studienævnets anbefalinger føres til 

referat og påføres den enkelte evaluering. Evalueringerne og herunder studienævnets anbefalinger 

diskuteres på halvårlige semesterkoordinatormøder, hvor det kommende semester planlægges.   
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Tilbagemelding til interessenter 

Studerende 
Evalueringsrapporter indeholdende studienævnets anbefalinger er tilgængelige på instituttets
hjemmeside senest seks måneder efter evalueringens afholdelse. Der sendes besked ud til de studerende 

om dette via moodle. Såfremt der iværksættes nye/ændrede tiltag på baggrund af undervisnings-, 

semester-, eller uddannelsesevalueringer meddeles dette de berørte studerende via moodle, ligesom nye 

tiltag også præsenteres ved semesterintroduktion.  

Undervisere 
Evalueringsrapporter indeholdende studienævnets anbefalinger er tilgængelige på instituttets
hjemmeside senest seks måneder efter evaluerings afholdelse. Der sendes besked ud til alle undervisere 

om dette via moodle. Herudover inviteres semester- og fagkoordinatorer til at deltage i det 

studienævnsmøde, hvor de undervisnings- og semesterevalueringer, som de har berøring med, 

behandles. Ligeledes diskuteres evalueringerne på halvårlige semesterkoordinatormøder. 

Godkendt i Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag den 22. oktober 2014. 

Undervisnings-1 og semesterevaluering 




