
Semester- og vejledningsevaluering SIV Tysk FS 2021 
 
 
Ud af 20 studerende har 8 gennemført eller delvis gennemført undersøgelsen, hvilket giver en 
svarprocent på 40; af disse 8 går 2 på 4. semester og 6 på 6. semester. Semesterevalueringerne er ikke 

opdelt på semestre pga. det begrænsede antal respondenter. Når der nedenfor angives procentsatser 
tilføjes i parentes det konkrete antal besvarelser. 
 
 
 
Studieophold og praktik 
To studerende var på studieophold i udlandet i dette semester. 
 
 
 
Arbejdsindsats (timer om ugen) på projekt, undervisning, forberedelse og andre studierelaterede 
aktiviteter: 
 
17 % (1) brugte 40 timer eller mere 
67 % (4) brugte 30-40 timer 
17 % (1) brugte 20-30 timer  
Dette afspejler en forøget arbejdsindsats ift. sidste år, idet væsentligt færre i år angiver et lavt timetal. 
 
50 % (3) var helt enig, 17 % (1) var enig, og 17 % (1) var hverken enig eller uenig og 17 % (1) var 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 
50 % (3) var helt enig, 33 % (2) var enig og 14% (1) var uenig i, at der fra studiets side ved semesterstart 
blev informeret klart om semestrets studieaktiviteter og deres sammenhæng.  
 
Samlet udbytte af viden, færdigheder og kompetencer 
33 % (2) svarede ”meget stort”, 33 % (2) svarede ”stort”, og 33 % (2) svarede ”middel”. 
 
Begrundelser: ingen. 
  
 
 
Vigtigste kompetencer (direkte citeret): 

 Viden om markedsføring samt de processer en virksomhed skal igennem under planlægningen af en 
kampagne 

 Motivation på arbejdspladsen 

 Omstillingsparathed, samarbejdsevne, 

 korpuslingvistik, digitale korpora, markedsføringslov, professionel sproglig praksis 
 



 
 

Projekt 
Alle skrev projekt.  
 
En enkelt studerende skrev ikke projekt i en gruppe; resten skrev i grupper.  
 
Samarbejde: 80 % (4) var helt enig, 20 % (1) var enig i, at samarbejdet i gruppen var godt.  
 
Kommentarer til samarbejdet: Ingen 

 
Den studerende, der skrev alene, valgte dette pga. forskellige ønsker fagligt blandt de få studerende, som 
ikke var på studieophold i Tyskland. 

  
83 % (5) havde en ekstern samarbejdspartner i forbindelse med projektet. 
 
 
 
Information om praktiske forhold 
17 % (1) var helt enige, 67 % (4) var enige, 17 (1) % var hverken enig eller uenig i udsagnet om at føle sig 
velinformeret om praktiske forhold vedr. skema mm. 
 
Der var en kommentar med begrundelse af besvarelsen (direkte citeret):  

 God information på mail og Moodle ved ændringer i undervisningen 
 

 
 
 
 
Projektevaluering 
Der var generelt stor tilfredshed med projektvejledningen, dog var der ikke helt så stor tilfredshed med 
støtten ift. arbejdsprocessen, idet en del angiver, at de er ’hverken enig eller uenig’. Ingen er utilfredse. 
Vejlederen vurderes desuden som let tilgængelig.  
 
 
 
Uddannelsesevaluering 
Desværre har ingen studerende på 6. og 10. semester besvaret uddannelsesevalueringsspørgsmålene. 
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