
Semester- og vejledningsevaluering SIV Tysk FS 2019 

 
12-13 studerende besvarede skemaet; heraf 5 på BA (2. sem.) og 7 på KA (8. og 10. sem.). 
 
Studieophold og praktik 
Ingen studerende var på studieophold i udlandet eller i praktik i dette semester. 
 
Arbejdsindsats (timer om ugen) på projekt, undervisning, forberedelse og andre studierelaterede 
aktiviteter: 
 
17% brugte 40 timer eller mere 
58 % brugte 30-40 timer 
25 % brugte 20-30 timer  
 
42 % var helt enig, 50 % var enig, og 8 % var hverken enig eller uenig i udsagnet ”Jeg vurderer, at min 
samlede arbejdsindsats på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig”.  
 
Kommentar til arbejdsindsats: ingen  
 
Information 
100 % var enige eller helt enige i, at der fra studiets side ved semesterstart blev informeret klart om 
semestrets studieaktiviteter og deres sammenhæng.  
 
Samlet udbytte af viden, færdigheder og kompetencer 
25% svarede ”meget stort”, 33 % svarede ”stort”, og 42 % svarede ”middel”. 
 
Begrundelser: Ingen angivet  
 
 
Vigtigste kompetencer (direkte citeret): 

 Et større ordforråd, skriftlig fremstilling 
 Større grammatisk kendskab samt information om det tyske marked 
 Tyske ord og vendinger. Dog ikke at tale tysk 
 Tro mere på mig selv ift. tale tysk 
 Præsentationer på klassen 
 Opbygning af teoriafsnit i projekter 
 international kommunikation 
 Selvstændighed, projektledelse, foretage prioriteringer, samarbejde med virksomheder, 
 Viden om bæredygtighed/Verdensmål, samarbejde med virksomhed og evne til at strukturere et 

stort projekt over en længere periode 
 Projektledelse, analytisk og metodisk arbejde, selvrefleksion. 

 

Projekt 
Alle skrev projekt.  
 
En enkelt studerende skrev ikke projekt i en gruppe; resten gjorde.  
 
Samarbejde: 64 % var helt enig, 9 % var enig, 9% var hverken enig eller uenig, og 18 % var uenig i, at 
samarbejdet i gruppen var godt.  
 



Kommentarer til samarbejdet:  
To studerende bemærker, at samarbejdet var godt med ét af gruppemedlemmerne, men mindre godt med 
det andet medlem, pga. forskellig arbejdsmoral, planlægning og tilgang til projektet. En studerende syntes, 
at gruppearbejdet var dårligt, da tre ud af fire i gruppen foretrak at arbejde hver for sig, hvilket medførte 

manglende sammenhæng i projektet, og hvilket gjorde det svært at skrive på tysk alene. To studerende 
fremhæver, at samarbejdet blev styrket af, at gruppen var mindre, og derfor havde alle mulighed for at 
være inde over alle dele af projektet, og der var større mulighed for fri skriftlig fremstilling. 

 
Den studerende, der skrev alene, valgte dette, fordi hun skrev i samarbejde med sin praktikvirksomhed og 
gerne ville lave et stykke arbejde for dem alene for at afprøve sine egne kompetencer. 

  
58% havde en ekstern samarbejdspartner i forbindelse med projektet. 
 
Information om praktiske forhold 
58 % var helt enige, 33 % enige, og 8% var uenig i udsagnet om at føle sig velinformeret om praktiske 
forhold vedr. skema mm. 
 
Der var en enkelt kommentar om, at der flere gange var dobbeltbooking af et lokale.  
 
Undervisningslokaler 
75 % valgte ”tilfredsstillende”, 25% valgte ”ikke tilfredsstillende”. 
 
Indeklima 
100 % valgte ”tilfredsstillende”.  
 
Gruppearbejdspladser 
75 % valgte ”tilfredsstillende”, 25 % ”ikke tilfredsstillende”.  
 
Uddybning af svar vedr. det fysiske studiemiljø 
Flere studerende bemærker, at der er for lidt gruppearbejdspladser på Kroghstræde 3, især mangler der 
pladser, hvor der er ro til at arbejde, stikkontakter og gode stole. Flere studerende bemærker desuden, at 
der til et bestemt valgfag ikke var nok pladser til alle studerende. Desuden nævner en studerende, at 
bordene i undervisningslokalerne er for lave. En studerende skriver, at vedkommende har brugt AUB i 
Nordkraft, hvor der efterlyses arbejdspladser samt skabe til at låse ting inde, ligesom der er i garderoben på 
Kroghstræde 3.  
  
Mulighed for socialt samvær 
58 % valgte ”tilfredsstillende”, 42 % valgte ”ved ikke”. 
 
Kantine 
42 % valgte ”tilfredsstillende”, 17% valgte ”ikke tilfredsstillende”, og 42 % ”ved ikke”.  
 
En enkelt finder, at der er meget støj i kantinen.  
 
Studiefællesskab 
83 % valgte ”tilfredsstillende”, og 17 % valgte ”ved ikke”. 
 
Trivsel under uddannelse 
42 % valgte ”helt enig”, 50 % valgte ”enig”, og 8 % valgte ”hverken enig eller uenig” i udsagnet om at trives 
på uddannelsen. 



 
Uddybning af svar vedr. psykisk arbejdsmiljø 
 
En studerende synes, at der ikke er meget socialt samvær med de andre på studiet, fordi flere på holdet 
ikke er særligt interesserede i sociale arrangementer. En anden studerende bemærker, at det sociale 
udelukkende skyldes de studerendes eget engagement, hvor de selv laver aftaler og hygger. 
 
 
 
Projektevaluering 
Der var meget stor tilfredshed med projektvejledningen for to af vejledernes vedkommende. For den tredje 
vejleders vedkommende var der tilfredshed med selve vejledningen, dog fremhævede de studerende ang. 
denne vejleder, at de var utilfredse med feedbacken efter eksamen, hvor der på trods af gode karakterer 
blev påpeget nogle negative aspekter.   


