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Evaluering af Kandidat i IT-ledelse, 3. 
semester, efterår 2019 
 

 

Kvantitative spørgeskemaundersøgelser 
De studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse på sidste 

kursusgang i hvert modul, ligesom de har udfyldt en kombineret projekt- og 

semesterevaluering ved semestrets afslutning. Resultatet af modulevalueringen fremgår i det 

følgende. 

 

M9: Ledelse af it-udvikling  
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 74%, da 37 studerende ud af 50 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Da stort set alle forelæsningerne var meget fremtidsrettede, i den forstand at det først bliver 

relevant på arbejdsmarkedet, er der ikke rigtigt noget fra faget som kan anvendes i 
projektarbejdet. 
Dette er dog ikke nødvendigvis et problem, da semestret jo er bygget op omkring et 
litteraturstudie, hvorfor det ikke er nødvendigt med teorier og metoder. 

 Syntes fra start at der var en vis uklarhed i forhold til, hvad det præcise formål med kurset var/er. 
 Det har været spændende emner, men relevansen til et litteraturstudie, har været svær at se. 
 Jeg synes der har været alt for meget praktisk og det teori, der har været har været alt for 

specifikt. Jeg mangler et solidt overblik over projektledelseslitteraturen og relevante teorier. 
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 Nogle af undervisningerne særligt Outsourcing/offshoring var alt for praksis orienteret. I 
undervisningen kommer vi slet ikke omkring de tekster vi havde læst og det er derfor svært at 
anvende i praksis. 

 Der har manglet en tovholder på kurset. I stedet for at have eksterne undervisere til at afholde 
lektioner, kunne man have fx NN til at stå for faget og teorien og så invitere eksterne undervisere 
ind som gæsteforelæsere. 

 Der har slet ikke været styr på dette modul og jeg er stadig meget i tvivl om, hvad der forventes 
jeg skal kunne til en eksamen. Jeg havde en forventning inden modulets start, men jeg synes ikke 
forelæsningerne, giver de rette forudsætninger til at leve op til disse krav. 

 Var der ikke til første forelæsning, da der var undervisning i SDS (valgfag) og forelæsningen ikke 
kunne blive rykket. 

 

Interesse for fagmodul 

 

Kommentarer: 
 Jeg har fortsat stor interesse for fagområdet, men det skyldes ikke nødvendigvis undervisningen. 

Synes ikke at undervisningen var særligt god og der burde være forventningsafstemt mere med 
forelæserne. 

 Kurset omhandler mange af de områder jeg på forhånd havde. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
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Kommentarer: 
 Jeg ved ikke, hvem NN er - men vi havde en underviser ved navn NN. kan det være en fejl? 
 NN var en blandet fornøjelse. Super fin og energisk, men var mest er sammensurium af hans 

erfaringer uden særlig meget teoretisk fundament. Var spændende at høre, er dog lidt nervøs for at 
skulle til eksamen i emnerne, baseret på hans erfaringer. 

 Generelt var det nogle kompetente undervisere, men der burde have været forventningsafstemt 
mere - og bedre - med dem. Særligt var der problemer med det materiale, som NN (NN) underviste 
i. Hun burde have haft mere fokus på hvordan hun har anvendt agile metoder i praksis, fremfor 
grundlæggende teoretisk forståelse, som vi lige så godt kunne have læst selv. 

 
NN formåede at levere en undervisning, der både var inden for scope, samt også var interessant for 
os at lytte til. Dette skyldes umiddelbart at han både havde en baggrund som forsker, men også har 
arbejdet med det i praksis - det fungerede super godt. Dette var også tilfældet for NN. 
 
NN burde ikke have undervist os, da hans fokusområde faldt uden for det, der er relevant for os. 
Han er konsulent af en grund og det giver ikke mening, at hive ham ind for at undervise os omkring 

det. 

 Jeg har ikke deltaget v. NN, og NN har ikke undervist os.  
I mangler en mulighed for, at man kan svare, at man ikke har været tilstede til undervisningen. 

 Vi har ikke haft NN men har lavet vurderingen efter at det var NN 
 NN = NN 
 NN er har ikke været underviser på vores modul. 

Underviser NN Smith var rigtig dygtig til at snakke, og kunne give nogle gode indsigter til efter 

studiet. Hans undervisning kunne jeg bare ikke bruge til noget akademisk, hvorfor det blev 
uinteressant, da jeg ved hvad jeg bliver vurderet på til eksamen. 

 Svaret på NN er i stedet for NN 
 NN: Meget tilfredsstillende 

 
NN: Super spændende og praktisk undervisning.  

Der mangler dog fokus på eksamen. Manglende teori til eksamen. 
 Jeg ved ikke hvem NN er, men NN var fin. 
 Jeg var ikke med til virksomhedscrawl. Ligeledes har jeg ikke været der mens NN og NN har 

undervist. 
 Jeg antager at NN er NN 

 NN= NN 
 NN = NN 

 Har vurderet NN, i stedet for NN. 
 
NN: 
Bør ikke fylde så meget af pensum. Utrolig interessant område, men for lidt teori at bygge på hans 
yderst relevante erfaringer og forklaringer fra det virkelige liv. 

 NN var alt for praksis orienteret og snakkede udelukkende på baggrund af erfaringer og aldrig med 
baggrund i litteraturen. Som mod eksempel var NN fremgangsmåde bedre, da han tog litteraturen 

og kobledede den til praksis eksempler. I min optik bør man være bedre til at sætte rammerne for 
hvordan der undervises. Vi kan ikke bruge det til meget når en underviser kommer 4 gange og kun 
taler om egne praktiske erfaringer. 

 Vi har ikke haft NN. 
 NN = NN 

 

Var ikke med til virksomhedscrawl... 
 NN er NN 

 Har byttet NN ud med NN.  
Har ikke været på virksomhedscrawl i dette fag. Synes generelt at underviserne var umotiverende 
og kedelige. Følte ikke at jeg lærte noget når jeg var til undervisningsgangene. Især ikke ved NN og 
NNs undervisningsgage. NN var alt for praktisk/praksisnær og brugte kun eksempler fra sin hverdag 
som jeg ikke følte, at jeg kunne bruge hverken til eksamen eller i mit fremtidige virke! 

 NNs struktur for undervisning var særledes god. Til forelæsning om SCRUM havde hun designet hele 
forelæsningen som man ville designe et SCRUM-forløb. Med burndown chart, kanban board, og 
mere. Så frem for at forklare SCRUM på et PowerPoint, oplevede vi SCRUM på første hånd. 
Særledes god metode til undervisning. 
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 NN er NN 
 NN er NN. 
 Har virksomhedscrawl noget med M9 at gøre? 
 Ingen undervisning og derfor ingen interaktion med underviser NN. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 

Kommentarer: 
 Vi vidste rigtigt meget af det i forvejen. Der var et meget lavt teoretisk niveau, kombineret med en 

uhensigtsmæssig præsentation af emnerne. 
 Der har manglet en "leder" af faget, og det hele har været lidt flyvsk. Der har samtidig ikke været 

fokus på, at vi som studerende har skulle bruge undervisningen og specielt litteraturen som et 
standpunkt til eksamen. 

 Ringeste modul på studiet. Synes ellers projektledelse er meget spændende 

 Det agile har vi haft om før, og det var stadig på et teoretisk niveau. Men fint med praktisk ledelse, 
tillid og organisation. 

 Jeg synes det har været et modul med meget lidt teoretisk fordybelse. Der har været et meget lille 
udbytte fagligt i forhold til de andre semestre. 
Meget har været funderet i deres egen praksis, og ikke på det teoretiske i forhold til begreberne 

 Der har været for meget fokus på inddragelse af eksterne undervisere med fokus på deres 
praksiserfaring. Det er fint med nogle enkelte gæsteforelæsere hvor de fortælle om de erfaringer de 

har, men synes det har været for meget på dette semester. Der har ikke været stor nok fokus på 

litteratur 
 Her er det med forbehold for at jeg ikke har deltaget i ca. halvdelen af kurset, men jeg har ikke 

været begejstret for den del jeg deltog i. 
 NN afholdt 5 spændende lektioner, dog handlede det meget om NN's erfaringer, og det er svært at 

se hvordan man skal gå til eksamen i de 5 lektioner. 
 Begrænset fagligt udbytte i forhold til den teoretiske viden.  

Jeg har til gengæld fået et godt indblik i hvordan det foregår i praksis. 
 Jeg har fået praktisk erfaring, men føler ikke, at jeg har fået nogen faglig udbytte, som kan 

anvendes 

 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 
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Kommentarer: 
 De sidste 5 kursusgange har der været oplyst litteratur, men forelæsningerne har ikke taget 

udgangspunkt én eneste gang i det oplyste litteratur. Det har i stedet været forelæsninger baseret 

på NN Smith's personlige erfaringer med offshoring og outsourcing. 
 Svært at tage sig sammen om at læse det grundet kvaliteten på litteraturen 

 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Der har manglet en tovholder på faget. Det har ikke fungeret at det har været gæsteforelæsninger 

hver gang.  
 
Jeg vil foreslå at der fremover er en fra uddannelsen, der underviser i faget og der suppleres med 
gæsteforelæsninger.  
 

Mange forelæsninger med genstagende emner på tværs af undervisere.  
 
Der var sat alt for lang tid af til hver underviser. Undervisningen blev for langtrukket og mange 

endte med at gå før tid. Det er spild af vores tid som studerende, men samtidig er det synd for de 
gæsteundervisere der er kaldt ind når 1/2 af holdet går før tid. 
 

Meget lidt undervisning i teori, rigtig meget undervisning i egne erfaringer fra gæsteforelæsere.   
 
Dage fra 9-16 fungerer ikke. Lav eventuelt 2 lektioner med forelæsninger og kun 1 lektion med 
øvelser, så dagen går fra 9-14. Det vil være mere realistisk at holde på studerende. 

 Det fungerer ikke på samme måde, som det bliver kørt nu. Det er super interessant at få nogle 
praktikere ind, som kan fortælle om hvordan de har arbejdet med deres områder, men det er 
problematisk når det skal forbindes med noget teoretisk læring. 

 
Enten bør det være almindelige forelæsninger. Kunne bedre forestille mig det med nogle 
almindelige forelæsninger, der bliver krydret med nogle gæsteforelæsere der kan fortælle om noget 
i praksis. Altså, bør det være mere i stil med M2, M3 og så videre. 

 Mere praktisk arbejde i modulet. Evt. at der skal arbejdes på et case-projekt sideløbende med 
undervisningsgangen, således man har noget at sætte modulets indhold op på. Særligt vigtigt når vi 
på dette semester ikke skriver projekt, som vi plejer at holde vores læring op imod. 

 Der bør i højere grad forventningsafstemme og skabes klarhed mellem kursusansvarlig og 
forlæsere, så hele faget ikke udelukkende bliver baseret på praksis erfaring, men forelæsninger om 
litteraturen og så lidt fokus på undervisernes praktiske erfaring omkring emnet. 

 Lad være med at have så mange til at undervise med praktisk erfaring men brug dem hellere so m 
supplement ligesom på 1. sem.  
På 1. sem fungerede det godt.  

 
Forslag: hav en tovholder på modulet som fx NN som kører faget og så suppler med andre 
undervisere/folk fra erhvervslivet  
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Grundet fagets faglige indhold er jeg ekstra nervøs for eksamen, eftersom jeg ikke føler jeg har lært 
noget nyt at sige  
 
Overvej desuden at lægge modulet tidligere på studiet eftersom indholdet det er meget gentagende 
fra forrige moduler 

 Generelt syntes jeg at det overordnede fokus for modulets læringsmål kan præciseres yderligere. 

De mange gæsteforlæsere gør at det kan være svært at overskue det overordnede fokus, da de alle 
har et meget specifikt speciale, som de hver især underviser i. 

 Hold Agilt til en dag, vi har haft om det basale. Prøv at gå et niveau op - Burndownchart, scenarier 
osv. 

 4 lektioner med NN  var for meget. For mange gentagelser og ikke nok akademisk begrundelse. 
Oftest blot anekdoter om hans tid i erhvervslivet. 

 Jeg synes det er ærgerligt at afslutte det sidste semester med forelæsninger med så lidt faglig 
fordybelse når vi er vant til på de andre moduler på de forrige semestre at have høj faglig udbytte. 

 Flere af underviserne havde meget subjektive vinkler på materialet. Dette er med til at gøre 
undervisningen mere interessant, men er det deværre grænsende til ubrugeligt fra et akademisk 
perspektiv, i forhold til eksamen. 

 
Ligeledes har nogen undervisere forvirret mere end de har gavnet. Her tænker jeg særlig på 

kursusgangen med scrum roller. 
 Fint med gæsteforelæsere, dog skal der måske forventningsafstemmer med forelæserne, så 

læringsudbytterne er klare. 
 Jeg er ikke fan af litteraturstudie modellen. Mange andre studier har praktik som alternativ, og af et 

studie som vores, som er så praktisk præget og tager lidt afstand fra academia synes jeg at praktik 
burde vægte over litt studie.  
 

Jeg forstår godt at det er for at forberede specialet og gøre det mere kvalificeret, men hvis så 
mange andre studier kan gøre specialet på et halvt år, burde vi også kunne. Det med at 
opkvalificere specialet giver god mening hvis det var en HUM uddannelse, men vi er nu engang 
praktisk præget. 
 
Mere praktik, mindre Litt 

 få større sammenhæng mellem forelæsningerne og hvad man skal lære. Mange af forelæsningerne 
har været helt tilfældige, som om at de blot er blevet hyret til at snakke i 4*1.5 time, uden de selv 
har en forståelse for, hvad udbyttet skal være. 

 Mere fokus på et sammenhægende forløb. Det hele blev meget fragmenteret. Og så var det alt for 
meget at bruge 5+2 forelæsninger om distanceledelse/outsourcing. Jeg savnede mere om fx stage-
gate modeller, rollen som projektleder, el. lign. 

 Rammerne for hvordan der bliver undervist skal klarlægges bedre. Som eksempel havde vi NN til 5 

undervisninger hvor han udelukkende snakkede om praksis erfaringer og aldrig om den litteratur, 
der var opgivet. Det er svært for os at bruge det i projekter eller til eksaminer, når der slet ikke 
bliver snakket om litteraturen. Derudover virkede det af meget at have 5 undervisninger til 
offshoring/Outsourcing, man kunne måske cutte det ned til 3 også fylde 2 andre emner ind. 

 Hold lidt bedre styr på de eksterne undervisere, da de ikke virker til at være blevet lige godt 
informeret om eksamen og læringsmål for kurset. 

 Der har manglet mere fagligt litteratur. Burde være mindre praktisk, for føler ikke jeg er rustet til 

eksamen 
 Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at underviserne har været at så lav kvalitet. Det har gjort, at 

jeg ikke har haft lyst til at deltage i undervisningsgangene og har fået mindsket motivation for 
fagområdet. 

 Brug NNs metode til undervisning af SCRUM på flere kursusgange. 
 De eksterne forelæsere, skal støttes op af noget teoretisk/videnskabeligt litteratur. Vi sidder tilbage 

med en masse personlige erfaringer der er meget subjektive og baseret på egne holdninger og 
"følelser". Jeg forventer ikke at det til en eksamenssituation er "nok" at snakke om, hvad man selv 
synes uden at det er videnskabeligt begrundet. 

 Synes generelt der har manglet struktur og formål. 
 Gerne en mere struktureret undervisning (forslag til nogle af de udefrakommende forelæsere).  

Især i forhold til pauser, har det været meget varierende.  
Ellers mere refleksion fra praksis til teori, ikke alt for meget snak om KUN personlige oplevelser, 

men lav en sammenkobling med noget teoribasseret viden, som man kan anvende til eksamen.  
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Der var én forelæser der præsenterede et "redskab", men kunne ikke huske hvad man brugte det til 
i praksis, og hvorfor det var vigtigt, at vi skulle lære det. - det var de-motiverende. 

 Der skal være en tovholder på kurset. Der er blevet talt i øst og vest og nogle undervisere, har haft 
en fokus, jeg ikke mener, er relevant for uddannelsen eller med henblik på eksamen. Derudover har 
det været meget langtrukkent, hvor underviserne har trukket tiden og snakket om de samme ting 
mange gange.  

 
Der skal mere faglighed ind, et stærkere fokus og en tovholder, som er tilstede. 

 

 

M10: Avancerede emner inden for it-ledelse og 
informationssystemer  
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 19%, da 13 studerende ud af 50 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Teorierne er slet ikke blevet gennemgået. Der har i højere grad været tale om et foredrag frem for 

en forlæsning, og det har gjort det rigtig svært og uoverskueligt at anvende teorierne i casearbejdet 

gennem lektionerne. 
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Interesse for fagmodul 

 

Kommentarer: 
 Det er ikke undervisningen, der har gjort, at min interesse er blevet større. Det er mere fordi jeg 

synes emnet har været spændende. Undervisningen har været dårlig, den har været for 
ustruktureret og for meget præget af at være et foredrag 

 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Cases fungerede super godt. Der var dog givet for meget tid til nogle cases, hvorfor der med fordel 

kunne skæres lidt ned på tiden der var givet disse. 

 
Litteraturen var både spændende og letlæselig, samt hang godt sammen med hvad vi lærte. Det 
fungerede godt! Dog vil jeg mene, at der burde være mere fokus på bogen i litteraturlisten, da den 
samler viden fra mange af artiklerne. 

 Meget tilfredsstillende at integrere case competition(s) i modulet, men føler vi burde have fået mere 
undervisning i litteraturen. VI burde have flere kursusgange ligesom den vi havde med NN hvor der 

blev fortalt om begreber som ambidekstralitet og innovation 
 Det har været et godt koncept med case competition, men der har været rigtig meget casearbejde, 

hvilket gjorde at man til sidst mistede lidt af interessen for det 
 Vi endte med at bruge for lidt tid på case competition. Kunne være gavnligt med mere styring på 

konceptet. 
 For meget litteratur, der ikke eksplicit bliver gennemgået. Uoverskueligt og med for mange 

retninger. 



9 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 

Kommentarer: 
 Har lært meget og det har været spændende men føler vi blev kastet lidt for hurtigt ud i at skulle 

anvende vores viden til besvarelse af cases 
 Det er besværligt at finde rundt i al litteraturen fra start når der ingen præsentation er om hvad 

hvilke emner der er særlig centrale. Forelæsningen om fx ambidekstralitet kunne godt ligge før 

 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 

 

Kommentarer: 
 Har kun nået at læse nogle (men de er også læst grundigt) 

 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 Svært at sige. Til første kursusgang var der rigtigt meget forberedelse, da der skulle læses en 

masse materiale. Dog var der ikke specielt meget litteratur til de efterfølgende gange. 
 Meget til den førte lektion, lidt til de andre 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Hvis der skal være så meget litteratur, så sørg for at lav noget case arbejde som tvinger folk til at 

bruge mere end de sædvanlige 3-4 artikler.. Derudover, hvis litteraturen er fast tidligere, så facilitér 



10 

 

det tidligere, så folk har mere tid til at læse. At ligge 550 siders læsning til en uge efter, hvor 
halvdelen er på 3 dages virksomhedscrawl hører ingen steder hjemme 

 Det kan være lidt svært overskue alt den information man får fra litteraturen, når man skal læse 
størstedelen af teksterne inden modulets start. Også fordi, tekster ikke er brugt direkte, men mere 
implicit. 

 Flere klassiske forelæsningsgange med undervisning i litteratur - som supplement til casearbejde, 

ikke erstatning 
 Ikke så mange cases undervejs - det dræner motivationen, når man får den 5. case præsenteret 
 Eksamen var fuldstændig forfærdelig. I stedet for at hjælpe den studerende følte jeg der var mere 

fokus på at finde frem til fejl 

 

 

M11: Projekt- og semesterevaluering 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 2%, da 1 studerende ud af 50 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Projektarbejde 
 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

Kommentarer: 
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Fagligt indhold, interaktion med og hjælp fra vejleder, samarbejde, 
gruppedannelse, fagligt og socialt gruppesamarbejde 

 

 

Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

Kommentarer: 
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Hvad er: - - dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 

 

Kommentarer: 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 

 
Semesteret 
 

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt: - - på dit studie i dette 
semester? 

 

Kommentarer: 
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Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var 
følgende: 

 Forståelsen for ledelse af IT-udvikling 

 

Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? 

 

 

Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? 
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Kommentarer fra semesterkoordinator 
Semesterkoordinator for 3. semester er Sabine Madsen. 

 

M9: Ledelse af it-udvikling  
Evalueringen er gennemført af 37 studerende ud af 50 mulige, hvilket giver en svarprocent på 

74%. Der er en del af kritik af dette modul. Særligt tre ting går igen, både i referater fra FU-

møderne samt i den skriftlige evaluering: (1) at kurset primært har været afholdt af 

gæsteforelæsere uden at der har været en fastansat tovholder/forelæser til stede, der har 

kunnet binde emnerne sammen, (2) at litteraturen ikke har været på et højt nok niveau og (3) 

at det ikke fungerer så godt med hele undervisningsdage fra kl. 8.15-16, da det er vanskeligt 

for både studerende og underviser at holde gejsten en hel dag. Semesterkoordinator er enig i 

disse kritikpunkter, som er opstået pga. bemandingsudfordringer i efteråret 2019. Det er 

forventningen, at kurset kører med en dedikeret fastansat underviser fremadrettet.   

 

M10: Avancerede emner inden for it-ledelse og 
informationssystemer  
Evalueringen er gennemført af 13 studerende, hvilket giver en acceptabel svarprocent, da der 

har været omkring 20-25 studerende tilmeldt til modulet. Modulet bliver generelt vurderet 

rigtig positivt, dog med et par kommentarer om at der er meget læsestof og at alt læsestof 

ikke bliver gennemgået lige grundigt, bl.a. fordi modulet i høj grad er drevet af case-arbejde. 

Til gengæld bliver case-arbejdet fremhævet som netop det, der gør modulet godt og 

spændende. Det er semesterkoordinators vurdering, at evalueringen ikke giver anledning til 

større ændringer.  

 

Modul 11: Semesterprojekt, Litteraturstudie 
Evalueringen er gennemført af 1 studerende ud af 50 mulige, hvilket giver en svarprocent på 

2%. Det er således ikke muligt at drage nogle konklusioner ang. semesterprojektet, 

litteraturstudie, pga. af de skriftlige evalueringer. Der har dog været afholdt 3 FU-møder i 

løbet af semesteret, hvor vi har talt om projekterne, deres fremdrift og udfordringer. En særlig 

udfordring på dette semester har været, at en del studerende har haft valgfag på andre 

institutter og uddannelser, hvilket har givet både forskudt undervisning og forskudte 

eksamensforløb. Dette har besværliggjort projektgruppernes mulighed for at koordinere 

samarbejdet. Fremadrettet vil der blive gjort mere ud af at opfordre de studerende til at tage 

studiets egne valgfag, da det giver bedre mulighed for skabe fælles, koordineret plads i de 

studerende kalender til at samarbejde om semesterprojektet. 

 

Samlet evaluering af semesteret 
Evalueringen er gennemført af 1 studerende ud af 50 mulige, hvilket giver en svarprocent på 

2%. Det er således ikke muligt at drage nogle konklusioner ang. den samlede evaluering af 

semesteret på baggrund af de skriftlige evalueringer. Det er dog semesterkoordinators 

opfattelse, at semesteret har kørt tilfredsstillende, med undtagelse af M9 kurset, som skal 

afholdes af en dedikeret fastansat underviser fremadrettet.  

 

 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet har drøftet semesterkoordinators kommentarer og giver koordinator ret i sine 

iagttagelser. Studienævnet har ingen yderligere bemærkninger. 


