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Evalueringen er gennemført af 10 studerende ud af 46 mulige svarende til en svarprocent på 22. 



1) Hvem er din specialevejleder? 

 

 

1a Interaktion med specialevejleder, samarbejde, fysiske forhold og trivsel 
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3) Hvad har fungeret godt omkring specialearbejdet? 
 

F.eks. mulighed for fordybelse, eget specialerum, etc. 
 fint med specialerum 
 Det har været dejligt at bruge så mange måneder på at fordybe sig i specialet, og at der ikke har 

været forelæsninger, eksaminer osv. løbende i processen. 
 God vejleder i NN, gode specialeforslag i starten 
 Mulighed for fordybelse, eget specialerum, tid til fordybelse (4 mdr frem for 1-2 mdr), 

 . 
 Muligheden for at blive tildelt et specialerum har været altafgørende.  

 

Fantastisk vejledning. Hurtigt svar og altid konstruktiv feedback. 
 Specialesamarbejdet med virksomhenden, samarbejdet med vejleder og generelt var den kortere 

specialeperiode god, modsat ens forventninger! 
 Vejleder tog udgangspunkt i min situation og mine tanker og ideer. Også dejligt at få tildelt en 

vejleder i København (hvor jeg bor). God oplevelse. 
 
Studiesekretær fortjener også STOR ros - Dejligt at have en man kan spørge om råd i forbindelse 

med det praktiske osv. Altid venlig, serviceminded og hurtig til at svare. En fornøjelse! 
 Eget specialerum 

3a) Hvad har fungeret mindre godt omkring specialearbejdet? 
 

Kom også gerne med forslag til studiemæssige tiltag, som kunne forbedre processen :) 
 meget mørkt specialerum 
 Gruppedannelsen var virkelig dårlig. Mange af de studerende sagde i gennemgangen af emner, at 

de var åbne over for flere gruppemedlemmer, men da selve processen skulle igang, sad vi kun 5 
studerende tilbage, der skulle finde grupper. Ved godt at studiet ikke kan gøre så meget, men 
synes virkelig at indsatsen fra de studerende omkring gruppedannelse, er ringe.  

 
Samtidig synes jeg også at det er ringe, at der ikke er mulighed for at alle studerende kan få et 
specialerum ude på campus. Min gruppe og jeg har været nødt til at sidde forskellige steder (hos 
hinanden, og andre steder på AAU), fordi det ikke var muligt at få et grupperum. Vi har manglet en 
fast base under specialeskrivningen. 

 Bedre specialerum - inde vores stod et stort skrive bord i enden og fyldte meget af rummet 

 For kort periode til grundig fordybelse og indholdsmæssige justeringer, for lidt initiativ ift det 

sociale, 
 . 
 AAU har været gode - men jeg vil altid anbefale at specialesamarbejder og inddragelse af rigtige 

virksomheder/organisationer kan højre både det faglige og interessen i skrivningen af ens speciale. 
 Kan ikke komme på noget. Syntes faktisk det har været godt. 



 Opstarteten 
 
 

Semesterkoordinators kommentarer 
 

Svarprocenten er relativt lav. 
Der er generel kritik af manglende specialerum, ellers er evalueringerne ok positive omkring 
specialesemestret.  
 

Studienævnets anbefalinger 
Specialesemestret er generelt evalueret positivt. Der rejses kritik af, at ikke alle studerende kan få 
grupperum på campus, hvilket er en kritik, som studienævnet deler, og som studienævnsformanden vil 
bringe videre til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
 

 


