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Indledning 
I det følgende vil der være en beretning om forretningsudvalgets tilbagemeldinger samt en opgørelse af 
besvarelserne fra den elektroniske semesterevaluering. 

Forretningsudvalget (FU) 
Der er blevet afholdt tre møder i storgrupperådet, som svarer til det organ, der på de øvrige semestre 
kaldes forretningsudvalg. Her foregår løbende mundtlig evaluering af kursusmodulerne. Referater fra disse 
møder kan ses på den digitale læringsplatform, som anvendes på studiet: Moodle.   

 

Elektronisk semesterevaluering 
Modul 2: Grundkursus i sociologi 

 
• Spørgeskemaet er blevet sendt til 126 studerende. Heraf har 28 studerende besvaret alle 

spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 22%. I 2015 var svarprocenten 41% svarende til, at 
51 studerende besvarede spørgeskemaet. 

 

Læringsmål og anvendelse i projektarbejdet 

 

• 57% af respondenterne er af den opfattelse, at der ved modulets start i høj grad blev informeret 
om modulets læringsmål, og 39% finder, at der i nogen grad blev informeret om disse. I 2015 var 
tallene hhv. 50% og 48%. 

• 93% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og 
metoder i projektarbejdet. Der findes ikke sammenlignelige data fra 2015. 



4 
 

Interesse for fagområde 

 

• 72% af respondenterne angiver, at de ved modulets start har en meget stor eller stor interesse i 
fagområdet. Der findes ikke sammenlignelige data fra 2015. 

• 75% angiver, at de ved modulets afslutning oplever meget stor eller stor interesse for fagområdet. 
Der findes ikke direkte sammenlignelige data fra 2015, men da angav 91% af respondenterne, at de 
efter modulets afslutningen i høj grad eller nogen grad havde fået større interesse i modulets 
fagområde. 

 

Pædagogisk indhold, aktiv deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

• Alle respondenter vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 
2015 var billedet det samme. 

• 93% af respondenterne vurderer deres egen aktive deltagelse som tilfredsstillende eller meget 
tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 92% af respondenterne. 

• Samtlige respondenter vurderer den anvendte litteratur tilfredsstillende eller meget 
tilfredsstillende. Der findes ikke sammenlignelige data fra 2015. 

• 93% af respondenterne vurderer interaktionen med underviser tilfredsstillende eller meget 
tilfredsstillende. Der findes ikke sammenlignelige data fra 2015. 

• 97% af respondenterne finder læring i forbindelse med øvelser tilfredsstillende eller meget 
tilfredsstillende. 
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Fagligt udbytte 

 

• 71% af respondenterne vurderer, at deres faglige udbytte har været stort eller meget stor. I 2015 
angav 75% af respondenterne dette. 

Forberedelse af primærlitteratur 

 

• 82% af respondenterne angiver at have læst det meste eller læst det hele. I 2015 gjorde det sig 
gældende for 73% af respondenterne. 

Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang 

 

• 43% af respondenterne angiver at bruge under 2 timer til at forberede sig til den enkelte 
kursusgang, mens 39% angiver at bruge mellem 2-4 timer. Der findes ikke sammenlignelige data fra 
2015. 

 



6 
 

 
Modul 2: Grundkursus i politisk sociologi 
Samlet status 

 

• Spørgeskemaet er blevet sendt til 126 studerende. Heraf har 24 studerende besvaret alle 
spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 19%. I 2015 var svarprocenten 41% svarende til, at 
51 studerende besvarede spørgeskemaet. 

Information om modulets læringsmål og anvendelse af fagets teorier og metoder 

 

• 42% af respondenterne finder, at der i høj grad blev informeret om læringsmålene for modulet. 
50% af respondenterne vurderer at det skete i nogen grad. I 2015 mente 40% af respondenterne, at 
der i høj grad blev informeret om læringsmålene for modulet og 58% mente at det skete i nogen i 
grad.  

• 40% af respondenterne vurderer, at de i høj grad føler sig rustet til at anvende fagets teorier og 
metoder i projektarbejdet. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 
Interesse for fagområde 

 

• 79% af respondenterne havde meget stor (33%) eller stor interesse for modulets fagområde ved 
semestrets start. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

• 83% af respondenterne har her og nu meget stor (33%) eller stor interesse for modulets 
fagområde. Der findes ikke direkte sammenlignelige data. I 2015 angav 91% af respondenterne 
efter modulets afslutning, at de i høj eller nogen grad havde fået en større interesse i modulets 
fagområde. 
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Fagligt indhold, pædagogisk indhold, egen aktive deltagelse, læring ifm. øvelser 

 

• 92% af respondenterne finder, at det pædagogiske indhold har været meget tilfredsstillende (54%) 
eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 79% af respondenterne. 

• 92% af respondenterne vurderer, at deres egen aktive deltagelse har været meget tilfredsstillende 
(17%) eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 94% af respondenterne. 

• 96% af respondenterne finder, at den anvendte litteratur har været meget tilfredsstillende (25%) 
eller tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

• 92% af respondenterne vurderer, at interaktion med underviser har været meget tilfredsstillende 
(46%) eller tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

• 89% af respondenterne angiver, at læring ifm. øvelser har været tilfredsstillende eller meget 
tilfredsstillende (27%). I 2015 var billedet det samme. 
 

Fagligt udbytte af modulet 

 

• 63% af respondenterne angiver at have fået et meget stort (21%) eller stort fagligt udbytte af 
modulet, og 38% angiver at have fået et middel udbytte af modulet. I 2015 angav 50% af 
respondenterne at have fået et stort fagligt udbytte af modulet, 27% havde fået et meget stort 
udbytte og andre 17% oplevede at deres udbytte var middel. 
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Forberedelse af primærlitteratur 

 

• 46% af respondenterne angiver at have læst det meste af primærlitteraturen, 17% har læst det hele 
og 38% har foretaget en mindre grundig læsning. I 2015 angav 48% af respondenterne at have læst 
det meste af primærlitteraturen, 29% havde læst det hele og 15% havde foretaget en mindre 
grundig læsning, mens 8% slet ikke havde læst. 
 

Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang 

 

• 42% af respondenterne har brugt mellem 2-4 timer pr. kursusgang, 21% har brugt 4-6 timer og 38% 
har brugt under 2 timer.  
 

Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori 
Samlet status 

 

• Spørgeskemaet er blevet sendt til 126 studerende. Heraf har 89 besvaret alle spørgsmålene, hvilket 
giver en svarprocent på 71%. I 2015 var svarprocenten 41% svarende til, at 51 studerende 
besvarede spørgeskemaet. 
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Information om modulets mål og interesse i modulets fagområde 

 

• 95% af respondenterne angiver, at der ved modulets start i høj og nogen grad (51%) blev 
informeret om målene for modulet. I 2015 gjorde dette sig gældende for 94% af respondenterne. 

• 85% af respondenterne vurderer at føle sig rustet til anvende fagets teorier og metoder i 
projektarbejdet. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
 

Interesse for fagområde 

 

• 25% af respondenterne havde ved semestrets start meget stor (8%) eller stor interesse for 
modulets fagområde, og 47% angiver at have haft nogen interesse i modulets fagområde. Der 
findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

• 42% af respondenterne angiver, at de her og nu ved modulets afslutning har en meget stor (12%) 
eller stor interesse i modulets fagområde. Der findes ikke direkte sammenlignelige data fra 2015, 
men 73% angav, at de efter modulets afslutning i nogen eller høj grad havde fået større interesse i 
fagområdet. 
 

Faglige indhold, pædagogiske indhold, egen aktive deltagelse og læring ifm. øvelser 

 

• 88% af respondenterne vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende (16) eller 
tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 85% af respondenterne.  
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• 67% af respondenterne vurderer egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende (8%) eller 
tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 85% af respondenterne. 

• 88% af respondenterne finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende (16%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

• 85% af respondenterne finder interaktion med underviser meget tilfredsstillende (17%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

• 87% af respondenterne vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende (27%) 
eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 63% af respondenterne. 
 

Fagligt udbytte 

 

• 44% af respondenterne angiver at have fået et meget stort (8%) eller stort fagligt udbytte af 
modulet, 47% angiver at have fået et middel udbytte og 9% angiver at have fået et lille eller meget 
lille udbytte af modulet. I 2015 angav 57% af respondenterne at have fået et meget stort eller stort 
udbytte af modulet.  

 
Forberedelse af primærlitteratur 

 

• 42% af respondenterne angiver at have læst det hele (4%) eller det meste af primærlitteraturen, 
mens 48% har foretaget en mindre grundig læsning og 9% har slet ikke læst. I 2015 angav 57% af 
respondenterne at have læst det hele eller det meste og 35% havde foretaget en mindre grundig 
læsning. 
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Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang 

 
• 54% af respondenterne angiver at bruge under 2 timer pr. kursusgang, mens 35% bruger 2-4 timer, 

8% bruger 4-6 timer og kun 3% angiver at have brugt mellem 6-8 timer.  
 

P3 - Projektarbejde 
Samlet status 

 

• Spørgeskemaet er blevet sendt til 126 studerende. Heraf har 35 besvaret alle spørgsmålene, hvilket 
giver en svarprocent på 28%. I 2015 havde 51 studerende besvaret alle spørgsmålene, hvilket gav 
en svarprocent på 41%. 

 
Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

• 52% af respondenterne angiver, at der i høj eller nogen grad ved modulets start blev informeret om 
målene for modulet. 9% angiver, at der i ringe grad blev informeret om målene for modulet. Der 
findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
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Kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, mulighed for at få hjælp, samarbejde i 
gruppen og arbejdsprocessen 

 

• 97% af respondenterne finder, at projektets faglige indhold har været meget tilfredsstillende (43%) 
eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 94% af respondenterne. 

• 57% af respondenterne vurderer, at interaktionen med vejleder har været meget tilfredsstillende 
(34%) eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 84% af respondenterne. 

• 57% af respondenterne finder, at muligheden for at få hjælp fra vejleder har været meget 
tilfredsstillende (31%) eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 83% af 
respondenterne. 
 

Gruppedannelse 

 
• 68% af respondenterne finder, at gruppedannelsen har været meget tilfredsstillende (17%) eller 

tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
 

Gruppesamarbejde 

 
• 91% af respondenterne angiver, at gruppesamarbejdet har været meget tilfredsstillende (40%) eller 

tilfredsstillende. I 2015 angav 77% af respondenterne, at gruppesamarbejdet var tilfredsstillende 
eller meget tilfredsstillende. 
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Gruppens sociale samarbejde 

 
• 86% af respondenterne angiver, at gruppens sociale samarbejde har været meget tilfredsstillende 

(46%) eller tilfredsstillende. 14% angiver dog, at det sociale samarbejde har været utilfredsstillende. 
Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 
Fagligt udbytte af projektarbejdet 

 

• 71% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte af projektarbejdet har været meget stort 
11%) eller stort. I 2015 gjorde det sig gældende for 86% af respondenterne. 

Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet 

 

• 20% af respondenterne angiver at bruge over 25 timer ugentligt på projektarbejdet, 43% bruger 
mellem 20-25 timer og 29% bruger mellem 15-20 timer. 6% angiver at bruge mellem 10-15 timer 
om ugen. I 2015 angav 39% af respondenterne at bruge 25 timer ugentligt på projektarbejdet. 29% 
brugte mellem 20-25 timer. 18% mellem 15-20 timer og 14% mellem 10-15 timer. 
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Semestret generelt 
Studiemæssige rammer 

 

• 71% af respondenterne er meget enig (14%) eller enig i, at semestret krævede en stor 
arbejdsindsats. I 2015 gjorde det sig gældende for 64% af respondenterne.  

• 74% af respondenterne er meget enig (20%) eller enig i, at semesteret generelt var fagligt 
udfordrende. I 2015 gjorde det sig gældende for 78% af respondenterne. 

• 52% af respondenterne er meget enig (29%) eller enig i, at det faglige studiemiljø blandt de 
studerende påvirkede deres udbytte af studiet positivt. I 2015 gjorde det sig gældende for 56% af 
de studerende.  

• 40% af respondenterne er meget enig (20%) eller enig i, at årgangen studiesocialt fungerede godt. I 
2015 for 49% af respondenterne. I 2015 var 49% af respondenterne enige eller meget enige i, at 
årgangen fungerede godt studiesocialt, 25% er hverken/eller, og 18% var uenige heller meget 
uenige heri. 

• 55% af respondenterne er meget enig (26%) eller enig i, at føle sig velinformeret om semestrets 
aktiviteter fra semestrets start. I 2015 gjorde det sig gældende for 70% af respondenterne.  

• 65% af respondenterne er meget enig (14%) eller enig i, at studieaktiviteternes tidsmæssige 
placering i løbet af semestret var hensigtsmæssig. 

• 66% af respondenterne er meget enig (23%) eller enig i, at studieaktiviteternes udstrækning var 
hensigtsmæssig. I 2015 gjorde det sig gældende for 74% af respondenterne.  

• 75% af respondenterne er meget enige (26%) eller enig i, at de fysiske rammer om semestrets 
afvikling var tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 53% af respondenterne.  
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Gns. antal timer brugt på semestret 

 

• 54% af respondenterne har gennemsnitligt brugt 20-30 timer på semesteret, 29% har brugt mellem 
30-40 timer og 6% har brugt over 40 timer. 11% af respondenterne har brugt mellem 10-20 timer i 
gennemsnit. I 2015 brugte 37% af respondenterne 20-30 timer på semestret, 33% brugte mellem 
35-40 timer, 16% brugte mellem 30-35 timer. 10% af respondenterne brugte 40 timer og derover, 
og blot 4% brugte under 20 timer. 
 

Vigtigste kompetencer erhvervet/styrket på semestret 
• Kritisk tænkning 
• Kompetencer i at tage styringen i nødvendige situationer i gruppearbejdet 
• Blev klaret bedre skriftligt. 
• samarbejdsevner 
• studie metoden/ aau modellen 
• Videnskabsteorikurset var brugbart 
• Mange overvejelser og spørgsmål omkring videnskabsteori blev besvaret og kompetencer til at 

reflektere og filosofere over videnskabsteoretiske ståsteder mm. har styrket arbejdet.  
Kurset om sociologi styrkede også en generel forståelse af sociologien oft. studiet og projektarbejdet 

• God gruppe 
• Informationssøgning 
• Forventningsniveauet for en ambitiøs gruppes forudsætninger for et vellykket projektforløb blev 

styrket fra min side af, da jeg for alvor fik et indblik i et velfungerende gruppe, hvilket jeg ikke havde i 
sidste semester. Forholdet til vejleder var ringe, da feedbacken og kontakten med ham var langt fra 
positivt. 

• Viden om videnskabsteori 
• Videnskabs teori 
• Lære at foretage egen undersøgelse 

Opbygning af projektet - herunder videnskabsteoretisk retning og metode 
• Videnskabsteori og og politisk sociologi. 
• Videnskabsteorien og samfundsvidenskabelig metode. Virkelig noget der kan bruges i 

projektskrivningen 
• Lærte mine med-studerende bedre at kende. Blevet bedre til at tage endnu flere relevante noter til 

både forelæsningen, men også litteraturen dertil. Været bedre til at vurdere om jeg har styr på 
litteraturen eller om jeg også skal tage til forelæsningen. 

• En start på forståelse af metode og videnskabsteori 
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• Samarbejde i projektgruppen 
• Videnskabsteori, samfundsvidenskabelig metode, sociologi 
• At gå på kompromis med gruppen 
• Det skriftlige arbejde, at kunne anvende teori og videnskabsteori i praksis. 
• Bredere viden om institutionerne i samfundet, sociologiske overvejelser i forhold til projektet, en start 

på videnskabsteori 
• Gruppearbejde 
• Videnskabsteori. 
• Faglige kompetencer 
• Mere viden 

Oplevelse af, hvordan man håndtere et ret kompliceret projekt  
Bedre til gruppearbejde 
Bedre til selvstændigt arbejde 

• Viden om videnskabsfilosofi. 
• Videnskabsteoretisk forståelse. 
• Generelt det at arbejde problemorienteret i en gruppe er blevet meget bedre på de første par 

semestre. Føler mig klar til at kunne fokusere mere på det faglige fremadrettet og mindre på at få en 
gruppe til at fungere, da dette falder mere naturligt nu. 

• Jeg har igennem semestret opnået en større forståelse for de eksisterende dynamikker mellem 
forskellige samfundsorganer. 

• Faglig disciplin 
• Fik mig klædt på, til at tackle p3 opgaven med de forskellige metoder der gik igennem kurserne  

 

Studievejledning – decentral 
Har du søgt vejledning ved studievejlederne i Fibigerstræde 3? 

 

 
• 17% af respondenterne angiver, at de har søgt vejledning ved studievejlederne. I 2015 gjorde det 

sig gældende for 14% af respondenterne.  

Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 

• Samtlige respondenter angiver, at vejledning levede op til forventningerne. I 2015 var billedet det 
samme.  
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Semesterkoordinators anbefalinger 
På baggrund af drøftelse med lærergruppen giver det foregående anledning til følgende bemærkninger: 

Introduktionsforløb 

Formen ved forårets introduktion var egentlig tænkt som en nødløsning som følge af manglende 
auditorietid om formiddagen. Erfaringerne med både dagens forløb og introduktionsseminar arrangeret af 
ældre studerende er imidlertid så gode, at det anbefales, at denne form anvendes fremover med små 
justeringer. 

Kurserne i politisk sociologi og sociologi 

Ved evaluering af forløbet F15 blev det anbefalet, at der foretages en gentænkning af de to kurser, særligt 
med henblik på at sociologi-delen i højere grad bliver koblet til semestret i øvrigt og således kommer til at 
fremstå mere integreret og ikke som en løsrevet aktivitet med crowding-out effekt. Evalueringen af 
forløbet F16 understreger, at denne gentænkning er påtrængende, og det anbefales derfor, at 
studienævnet sikrer udførelse af dette udviklingsarbejde, sådan vi F17 kan afvikle semestret i ny form for så 
vidt de to kurser. 

Kurset i videnskabsteori og metode 

Kurset har fra starten været præget af ringe fremmøde. Det er lærergruppens hypotese, at dette kan 
skyldes tendens til en vis specialisering i projektgrupperne, sådan at det kun er et udsnit, der følger kurset. 
Det anbefales at det for de studerende understreges, at kendskab til videnskabsteori og metode er en 
nødvendig forudsætning for samfundsvidenskabeligt arbejde, og at der i den forbindelse inviteres en eller 
flere ældre studerende til at understrege dette. Det anbefales i øvrigt også, at gruppernes besvarelser af 
refleksionsøvelser i videnskabsteori videresendes til vejlederne med henblik på eventuel drøftelse i relation 
til projektvejledning. Endelig anbefales, at der opbygges en pulje af projektrapporter, der kan fungere som 
gode eksempler på integration af kurset i projektarbejdet. 

På baggrund af studerendes evaluering af introduktionen til STATA anbefales, at der enten afsættes flere 
ressourcer til undervisningen, eller det gennem forventningsafstemning sikres, at de studerende har 
realistiske forventninger til, hvor langt de kan nå med programmet på 2. semester. 

Statusseminarer 

I dette års forløb var statusseminar 1 rykket frem med henblik på at sikre mere tid til progression i 
projektarbejdet mellem de to seminarer. Det har imidlertid vist sig, at seminar 1 lå for tidligt i år, fordi 
projektarbejdet kun lige var kommet i gang. Som det også fremgår af de studerendes evaluering, så kan 
eksamen i sociologikurset være en væsentlig årsag til dette. Derfor vil en ændring af dette kursus, jf. 
ovenfor, også kunne tage højde for dette. Hvis studienævnet vælger at fastholde dette kursus i sin hidtidige 
form, så anbefales det, at seminar 1 fremover placeres 1-2 uger senere i semestret. 

De studerendes timeforbrug 

Det fremgår af de studerendes besvarelser, at hovedparten af dem kun anvender mellem 20 og 30 timer 
ugentligt til studiet. Da svarprocenten er begrænset kan vi ikke være sikre på, at besvarelserne er 
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repræsentative. Det er dog vores indtryk, at arbejdsindsatsen har været meget varierende på tværs af 
projektgrupperne.  

Et ugentligt tidsforbrug på mellem 20 og 30 timer finder vi meget bekymrende og skal derfor anbefale, at 
studienævnet nærmere undersøger denne tendens og udvikler initiativer til at sikre, at de studerende med 
lavt timeforbrug fremover øger indsatsen. 

Jan Holm Ingemann, koordinator 

 

Studienævnets anbefalinger 
Koordinator har fra lærerside bemærket nogle punkter, hvor forandringer efterspørges. Det drejer sig 
blandt andet om, at sociologikurset er blevet for omfattende i sin nuværende form og således har haft en 
crowding out effekt ift. kurset i politisk sociologi, som er et kerneområde for vores studerende. Det er 
besluttet, at fællessemestret skal nedlægges, og der skal således udarbejdes ny studieordning for 
bacheloruddannelserne. Studienævnsformanden foreslår derfor, at der ikke laves større forandringer i det 
faglige indhold på 2. semester, da det blot skal udbydes en gang mere i sin nuværende form. Koordinator 
slutter op om forslaget og påpeger, det er vigtigt, at overvejelserne medtages i arbejdet med den nye 
studieordning, hvilket studienævnsformanden bekræfter.  

Studienævnsformanden bemærker ligeledes, at der er sket et fald i forhold til tilfredsheden med 
vejledningen på 2. semester. Teamet i år har ikke i så høj grad været befolket med erfarne folk som vanligt. 
Herudover har en af de erfarne vejledere været syg og presset, og det giver udslag. Til gengæld har 
gruppesamarbejdet fungeret godt. Studienævnsformanden bemærker, at der er sket en kraftig stigning i 
karakterniveauet i projektet i politisk sociologi med et gennemsnit på 9,3. Koordinator mener, at det er et 
udslag af brugen af mindre erfarne vejledere. Det besluttes, at det skal undersøges nærmere.  

Rød tråd/overlap 

Evalueringen viser, at de studerende oplever, at der er faglige overlap og gentagelser mellem modulerne og 
efterspørger bedre koordinering/rød tråd gennem modulerne.  

Studienævnsformanden bemærker, at man i udarbejdelse af ny studieordning for bacheloruddannelserne 
vil søge at undgå overlap samt gentagelser af pensum.  
 

Studieintensitet 

De studerende angiver i gennemsnit, at de har et ugentligt tidsforbrug på 20-30 timer, hvilket er for lavt. 
Det er et generelt problem. Studienævnsformanden efterspørger forslag til at hæve studieintensiteten. Èt 
forslag kunne være at tænke i andre eksamensformer?  

Flere studenterrepræsentanter gav udtryk for, at de faglige krav til de studerende er ikke høje nok. De 
efterspørger fx øvelsesopgaver/tvungen inddragelse/essayskrivning. De nuværende eksamensformer 
tillader i stor udstrækning, at man kan læse op til eksamen og har god tid til dette. I stedet for at ændre 
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eksamensformerne, bør man øge kravene. Mere tvang om fx løbende opgaveaflevering/højere krav ifm. 
eksamen. 

Iflg. studielederen viser flere undersøgelser, at billedet omkring studieintensitet er det samme på andre 
SAMF/HUM-uddannelser. Der hvor skillelinjen går, er mellem SAMF/HUM og TEK/NAT. På TEK/NAT er 
konfrontationstiden højere grundet højere taxameter, hvilket naturligt giver en højere studieintensitet, 
men også eksamenskravene er højere. På fakultetsniveau overvejer man, hvorvidt det at øge kravene er 
vejen at gå. Det er dog et faktum, at det fra politisk hold er besluttet, at vi skal sikre, at studieintensiteten 
øges.  

Thomas Bredgaard efterspørger en grundig analyse af problemstillingen, inden der foretages ændringer og 
vil gerne se på metoder til undersøgelse af studieintensiteten. En nærliggende antagelse vil være, at der 
stilles for lave faglige krav til de studerende, når det tilsyneladende kan lade sig gøre at gennemføre 
uddannelsen med det tidsforbrug.   

Studienævnsformanden bemærker, at studieintensiteten vil blive behandlet ifm. pædagogisk 
kompetenceudvikling på instituttet den 8. november 2016, hvorefter det vil blive besluttet, om der skal 
iværksættes yderligere undersøgelser af arbejdsindsatsen blandt vores studerende. 
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