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5. Semesterevaluering for efteråret 2019  

E2019 – Semesterevaluering 

Syvende semester 

Sendt til 34 studerende – besvaret af 10 (29/41) 

- Alt for lav svarprocent. 
 

Akademisk Formidling 

Survey: Middel tal og kommentarer. Kritik af eksamensformen. 

Slutevaluering: Bekræfter kritikken af eksamensformen (refleksion på jobopslag). 

Uoverensstemmelse: - 

Handling: Overvej eksamensformen. Dog kører faget kun én gang mere. Der må laves så meningsfuld en 
eksamen som muligt under de vilkår, som nu er der den sidste gang. 

Filosofihistorisk oversigt 

Survey: Fine tal, men på meget spinkelt grundlag. Ingen kommentarer. 

Slutevaluering: Heller ingen anledning til kritik. (De studerende har ikke besvaret et udarbejdet spørge-
skema). Undring over, at kun 10 afleverede. Måske fordi de fleste først kom i gang efter sprogfilosofi. 

Uoverensstemmelse:  

Handling: Overvej afleveringstidspunkter. 

Værklæsning 

Survey: Fine tal, men igen kun 6 besvarelser. Også her lidt utilfredshed med afleveringstidspunktet. 

Slutevaluering: Tilfredshed fra underviseren med de studerendes deltagelse og engagement. Lidt mindre 
med eksamensprodukterne. 

Uoverensstemmelse: - 

Handling: Overvej eksamenstidspunkter. Igen tema: Jo mere frihed, jo mindre tilfredshed… 

Sprogfilosofi 

Survey: Ok tal, men blandede kommentarer. En del har ikke været helt tilfredse med vejledning og eksami-
nation. 

Slutevaluering: Lidt problemer med fremmøde – også til gruppedannelsesdagen, der endte i lidt kaotiske til-
stande. Det anbefales næste gang at tænke godt over datoen på forhånd og holde fast i den. 

Uoverensstemmelse: -  
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Handling: Fastere rammer, evt. færre undervisere, der også vejleder i det, de har undervist i. Klarhed om-
kring vejledning, forventningsafstemning.  

Refleksion: Hvis der fx er pres på vejledning, er det en god ide at give indikation af, hvornår de studerende 
kan forvente respons. 

Generelt: En enkelt efterspørger mere klarhed om, hvad vi forstår ved ”anvendt filosofi”. Ellers nogenlunde 
tilfredshed. Men altså på et lidt for spinkelt grundlag. Måske skal den semesteransvarlige overveje at skabe 
større overblik fra starten mhp afleveringer, arbejdsbelastninger, osv. 

Bed evt. den semesteransvarlige om at spørge holdet om, hvordan det hænger sammen, at der var meget 
uro på syvende semester, og ikke rigtig noget at klage over i survey? Og understrege, at hvis man har kon-
kret kritik, må man gerne sige det – og/eller beskrive det i survey. 

Niende semester 

Sendt til 40 studerende – besvaret af 21 (53/46) 

- Eneste semester med højere svarprocent end sidst. 
 

Praktik 
Survey: Kun 1 har ikke fundet et godt praktiksted. Generelt fine tal, dog lidt mindre ift forberedelsesworkshop 
og feedback/forward. Begge dele afspejler sig også i kommentarerne. 

Slutevaluering: - (foreligger ikke). 

Uoverensstemmelse: - 

Handling: Det er svært at bruge skemaet til så meget, fordi svarene ikke er opdelt på linjer. Men de giver dog 
et ok generelt indtryk. Bør opdeles til næste gang. 

Refleksion: Overvej standardisering af vejledning, når linjerne lægges om/nedlægges. 
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