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Opsamling på semesterevalueringer for forår 2014 
 
Nedenstående opsamling baserer sig på tilbagemeldinger fra semesterkoordinatorerne på samtlige 
semestre for uddannelserne under studienævnet for Humanistisk Informatik. 
 
Kommentarerne vedrørende det enkelte semester tager udgangspunkt i de opmærksomhedspunkter 
som semesterkoordinatoren har anmodet studienævnet om at forholde sig til.  Data som danner 
grundlag for semesterkoordinatorens kommentarer og studienævnets behandling heraf er at finde på 
http://www.kdm.aau.dk/studienaevn/evaluering/. Kommentarerne og Studienævnets beslutninger i 
denne forbindelse er fremsendt til de enkelte semesterkoordinatorer i forbindelse med planlægningen 
af semestrene i foråret 2015.  

 
2. semester – København: Vejlederfordelingen er kritiseret. Dels ligger denne fordeling temmelig 
sent og dels har temarammen ikke været vejledernes hovedkompetence. Der er brugt ud over 
personale fra institut for kommunikation brugt vejledere fra Sociologi og fra Læring. 
Informationsmøderne med dem har ikke været nok. SN må insistere på at kvaliteten af undervisning 
og vejledning der leveres til os er i orden og fagligt forsvarligt. Disse vejledere skal være villige til at 
sætte sig godt ind i stoffet. 
Fysiske forhold som stikkontakter, dårlig udluftning er også nævnt. 
 
2. semester – Aalborg: Der er nogle fysiske forhold, som SN ikke kan gøre så meget ved. Har været 
utilfredse med retorik, både indhold og placering. Der bliver efterspurgt andre måder at lave surveys 
på. Martin appellerer til at Videnskabsteori placeres senere på semesteret. Der er en bekymring om 
på hvilket niveau man kan give organisatorisk feedback. Dette skal tages op ved planlægningen af 
det kommende 2. semester. 
 
4. semester – København: Efterspørger flere eksamener med karakter og større krav på semesteret. 
Primært mundtlig evaluering med meget fint fremmøde. Studienævnet vil ikke blande sig i om 
gruppedannelsen skal foregå over en eller to dage. De faglige krav skal skærpes. 
 
4. semester – Aalborg: Problemer med upload af PowerPoint og det får ankerlærerne til at foreslå 
fælles linier for, hvor vidt slides skal lægges på Moodle til de studerende. Der skal indskærpes for 
studerende at man ikke kan citere fra slides. Det bør nævnes overfor de studerende, hvis ikke de 
bliver lagt ud. Her bør der laves en forventningsafstemning.  
Informationsteknologisk dataindsamling, sluger rigtigt mange timer, med mange undervisere og 
workshops. Dette bør kommende ankerlærer være opmærksom på.  
Æstetik og effekt, toning A: De studerende mener det er for let med aktiv deltagelse, da politikken har 
været, at de blot skal være der alle gange minus 1, for at få afløst faget. SN er ikke tilfreds med at 
tilstedeværelse er eneste kriterium for aktiv deltagelse. Dette skal tages op ved planlægningen af det 
kommende 4. semester. 
 
6. semester, Interaktive Digitale Medier: Positiv tilbagemelding fra de studerende der har fulgt dette 
semester fra København. Der skal kigges på Valgfagsniveauet. Placering af valgfag ønskes tidligere 
på semesteret. Videnskabsteori forslås udvidet evt. placeres tidligere på uddannelsen. Nogle 
solostuderende føler sig diskrimineret. Der efter spørges nogle klarer retningslinjer til hvordan vi vil 
håndtere dette. SN beslutter ikke at handle på denne anmodning. Det ligger implicit i PBL modellen 
og timetildelingsmodellerne at grupper foretrækkes. De studerende, der vælger at skrive/arbejde solo 
er orienterede om hvilke vilkår de skal arbejde under og de får samme mængde vejledning pr. 
studerende som alle andre.  
Tilvalgsstuderende har det lidt svært, da de skal skrive to projekter på en gang. Her skal der 
tydeliggøres for dem ved deres egne uddannelser, at der vil blive udfordringer, med to skemaer, to 
projekter osv. Den centrale og den decentrale Studievejledning bør vejlede og informere herom. 
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6. semester, Kommunikation – Aalborg: Problemer med eksterne partnere. Ankerlærerteamet har 
fungeret rigtigt godt. Man har studerende fra informatik og det kan give udfordringer, da de to 
studieordninger er forskellige og ligeledes er kravene. Et stort projektmodul med d-vip udefra har 
været en succes og anbefales gentaget.  
Professionel personlig kommunikation, ønskes gjort obligatorisk eller mere tilgængeligt. De 15 ECTS 
som går til BA projektet er bundet. Så er der studiefag, valgfag og videnskabsteori, som udgør de 
sidste 15 ECTS. Så hvis faget skal gøres mere ”obligatorisk” skal der nedlægges andre fag og det er 
ikke helt muligt. Faget er en del af projektmodulet, men kræver dog tilmelding. 
Studienævnet skal være opmærksomt på at der kan være udfordringer i at finde undervisere til 
Valgfag i virksomhedsledelse, hvis ikke vi kan få d-vip?  
Virksomhedsledelse er løst da vi har en Ph.d. studerende med økonomiuddannelse og 
ledelseserfaring i huset de næste 3-5 år, der kan løfte denne opgave.  
 
6. semester – informationsvidenskab, København: Der bliver påpeget, at der bør gives flere 
undervisningstimer til projektmodulet. De studerende vil gerne introduceres til IT-udviklingskurser 
tidligere i uddannelsen. Der er opgaver i modulet, der forudsætter kompetencer de studerende ikke 
har.  
SN foreslår at ankerlærer i samarbejde med undervisere på projektmodulet kvalitetssikrer 
indholdet/mængden af kurser/og tilpasning af temarammen  
Afløsning i projekteksamen – GL og MM kommer med et udspil. 
 
I forhold til, at der har været en del aflysninger, vil man gerne have en ”stand-in” i kurserne. 
    
6. semester – Informationsvidenskab, Aalborg: Ankerlæreren efterlyser incitament for at de 
studerende skal deltage mere i undervisningen på projektmodulet. SN anbefaler, at der skabes større 
pres på de studerende for anvendelse af litteratur. (Jf.indførelse af krav om 100 siders belastning pr. 
ECTS og litteraturgrundlag ifm. projekter). 
Ankerlæreren forslår også videreudvikling af fagets videnskabsteori. Det er der allerede lagt op til.  
 
6. semester – Kommunikation, København: Kritik af for sene ansættelser af D-vipper, hvilket har 
haft uheldige konsekvenser. SN vil tage højde for dette fremover. Forespørgsel om, hvor vidt man 
skal tillade enkeltmandsgrupper. SN må ikke formelt set kræve at studerende SKAL være i grupper. 
Der besluttes at mulighederne om et krav, skal undersøges og at gruppedannelseskrav sættes på 
som punkt på et senere Studienævnsmøde. 
Beskrivelsen af modulet Effekt og evaluering bør omformuleres.  
 
8. semester – Interaktive Digitale Medier, Aalborg: Mere interaktion imellem studienævnet og 
semesterkoordinator. Interaktionen skal dog ske imellem semesterkoordinator og den givne 
vidensgruppe. 
SN henviser til at semesterkoordinatorerne må påpege, at der er faglige ønsker. Vidensgruppeleder 
har fået personaleledelsen. Det er OK at komme med en ønskeliste, men der kan ikke gives garanti 
for at alle ønsker kan imødekommes, jf. krav om brug af alle VIP ansatte kontra de impliceredes 
ansvar for læringen på modulet. SN ønsker at tilstræbe et færre antal undervisere på modulerne. For 
at sikre kvalitet, progression og ansvar. 
De fysiske faciliteter: Der mangler strømtårne. Der arbejdes med TF og HumFak. Der ønskes princip 
for tildeling af arbejdspladser. Ankerlærerne arbejder på en løsningsmodel. 
  
8. semester – Informationsvidenskab, København: Kortfattet, med en enkelt bemærkning om, at 
der har været mere fokus på brugerorientering frem for design.  
 
8. semester – Informationsvidenskab, Aalborg: Ønske om kurser til studerende, der kommer 
udefra. SN påpeger at der til KA studieordningerne er udviklet modulet Professionel undren mm.  Evt. 
kunne der udbydes et par forelæsninger om gruppearbejde. 
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8. semester – Kommunikation, København:. SN bliver spurgt om hvordan vi skal håndtere evt. 
konflikter og gruppeopsplitninger. Dette står allerede udførligt i Studiehåndbogen og dette bør 
præciseres overfor både ansatte som studerende. Der er vejledere som tilsyneladende ikke kender 
feltet og ligeledes nogle vejledere der er svære at få fat i. SN påpeger, at med det mindre semester i 
foråret 2015 ikke vil opstå den tilsvarende problematik. Der kommer dermed større 
overensstemmelser imellem antallet af VIP og antallet af studerende.  
 
8. semester – Kommunikation, Aalborg: Semesteret startede med et case-arbejde. De studerende 
skulle være der fra 8-16. De studerende, der havde fulgt forløbet fortsatte deres arbejde i 
projektmodulet og det viste sig at disse studerende fik en højere karakter i forhold til de studerende 
der ikke havde deltaget i modulet. SN bør sikre, at et lignende forløb skal have et fast lokale. SN skal 
ligeledes sikre at kursusholderne også skal fungere som vejledere. SN støtter at noget tilsvarende 
kan lade sig gøre næste år. Timekompensation for deltagelse i forberedelsesmøder til case-forløbet.  
Det bør overvejes at fastholde uge 8 som læse/studieuge og der er derudover ønske om 3 uger til 
studiefagsmodulerne. (SN overlader planlægningen af skemaet til ankerlærer og sekretariat) 
 
8. semester – Oplevelsesdesign, Aalborg: Studerende der kommer ”udefra” efterlyser et kort 
introforløb omkring PBL. SN påpeger at modulet på 7. semester ”professionel undren” skullle dække 
dette. Det overvejes endvidere at lave et par forelæsninger om gruppearbejde. 
 
8. semester – Informationsarkitektur, Aalborg: Litteraturlæsning, som en læsegruppe evalueres 
positivt. SN opfordrer fagligt personale til at sikre, at denne model føres videre i den nye 
studieordning. SN har ønske om at sætte eksplicitte krav til læsning af værk/og lave review. Sættes 
på to-do ifm. med næste revision af SO eller ifm. semesterbeskrivelser. 
Samlæsningen med infovid skal forbedres. 
 
10. semester – Informationsvidenskab, København: Man ønsker sig 6 mdr. til at skrive speciale i. 
Uklarhed om målet med semesteret og information om aktiviteter på semesteret. De studerende 
kommer for sent i gang med specialeskrivningen. Det er svært at komme i kontakt med de 
studerende. 
 
10. semester – Kommunikation, København: Efterlyser mere tid til at skrive speciale. De 
studerende kommer for sent i gang med at skrive. Uklarhed om målet med semesteret og information 
om aktiviteter på semesteret. De studerende deltager i meget ringe grad i de specialeunderstøttende 
aktiviteter.  
Mangel på arbejdspladser. 
 
10. semester – Kommunikation, Informationsvidenskab, Interaktive Digitale Medier, 
Oplevelsesdesign, Informationsarkitektur, Aalborg: SN bedes indskærpe incitament for at 
evaluere, ved at fremhæve tiltag på baggrund af evalueringer. Ankerlærer bedes fremhæve 
ændringer som er foretaget på baggrund af evalueringer. Der skal indskærpes forventninger til de 
studerendes arbejdsindsats. 
Bi-vejledere: Det ønskes at bi-vejledere afskaffes, da de medfører forvirring. 
De forskellige praksisser i samarbejdet med vidensgrupperne. Ankerlærer anbefaler, at 
vidensgrupperne kommer med skriftlige tilbud til de studerende. SN foreslår evt. seminar om 
vidensgruppesamarbejde, men VG har forskellige vilkår, størrelser, fysiske rammer mv. SN kan ikke 
sende ressourcer efter dette samarbejde. Kun hvis vidensgrupperne kan få gavn af de studerende i 
forskningsmæssig sammenhæng. I første omgang vil TN/FH tage punktet op i Vidensgrupperådet. 
Hvordan kan vi formidle idéen med vidensgrupperne til de studerende, således der kan laves et 
samarbejde? 
 
Mediefag: De har haft et nyt forløb i medieret strategisk kommunikation. Nogle studerende mente, at 
det mest var et kommunikationsfag. Semesterkoordinator har identificeret problemer og ser 
workshops og information tidligere i forløbet som løsning. SN bakker op herom. 

 


