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Evaluering Formål Evaluerings-metode 

og mindstekrav 

Frekvens Omfatte

r 

Behandling og 

opfølgning 

Ansvarlige Understøttende 

dokumenter 

Evaluering af 

studiestart 

Nye studerendes 

opfattelse af studiestart 

Evalueringsmetode af 

den første studiestart: 

Evalueringsmøde i 

projektgrupper eller 

casegrupper (kvalitativ) 

Minimumskrav til 

spørgsmål: 

Rettidigt relevant 

information samt hvor 

uddybende information 

kan findes 

Fokus på faglig of social 

integration der 

understøtter godt 

studiemiljø 

En gang årligt; 

Efter RUS-

tursperiode 

(medio-ultimo 

oktober) 

1. sem. 

BA 

og 

1. sem. 

KA  

(OBS: kun 

KA-udd. 

med 

primært 

eksternt 

optag 

evaluerer 

den 

første 

studiesta

rt 

kvalitativ

t. Alle 1. 

sem KA-

udd 

evaluerer 

studiesta

rt 

kvantitati

vt i 

Survey 

Xact ) 

Referater sendes til 

og behandles af 

semesterkoordinato

r mhp. på 

umiddelbare 

opfølgning. Evt. 

nødvendige 

ændringer eller 

øvrige opfølgning 

præsenteres for de 

studerende til 

førstkommende 

semestergruppemø

de.  

Når 

semesterkoordinato

rs 

evalueringsrapport 

skal udarbejdes i 

marts vedlægges og 

indarbejdes 

referater fra 

evalueringsmøde 

sammen med 

semesterkoordinato

rs 

evalueringsrapporte

n. Studienævnet 

behandler 

evalueringsrapporte

n og evt. action 

points sammen med 

referater fra 

Semesterkoordinator 

har primært 

behandlingsansvar. 

Projekt- og case-

vejledere har udførende 

funktion. 

Studienævn og 

kvalitetsmedarbejder 

har ansvar for 

SurveyXact, 

behandlingsvejledning, 

spørgeguide og 

referatskabelon. 

Kvalitetsmedarbejder er 

ansvarlig for at 

igangsætte proces for 

udsendelse af 

spørgeskemaer 

(SurveyXact) til 

forårssemestre (medio 

januar) og efterfølgende 

rapportgenerering 

(marts) 

Studienævnssekretær 

har ansvar for 

offentliggørelse af 

semester-koordinators 

evalueringsrapporter 

 

1: 

Semesterevaluering 

SurveyXact (forår 

indeholder 

studiestartsspørgs

mål) 

2: 

Behandlingsvejledn

ing til SurveyXact 

resultater til 

semesterkoordinat

orer  

3: Spørgeguide for 

at sikre 

sammenlignelige 

data 

4: Referatskabelon 

for at sikre 

sammenlignelige 

data 

Evalueringsmetode af 

hele studiestarten: 

Semester-evaluering 

SurveyXact1 

(kvantitativt) 

Minimumskrav til 

spørgsmål: 

Forventningsafstemning 

med studerende i ft. 

arbejdsindsats, PBL og 

studieaktivitets-model 

En gang årligt; 

Med 

semesterevaluerin

gen af 1. sem. 

(primo feb.) 

                                                           
1 I SurveyXact evalueres samlet på flere evalueringsområder; studiestart, studieaktivitet og uddannelsesforløb. Spørgsmålene består af evaluering af 1) det faglige indhold og den pædagogiske/didaktiske 

kvalitet, 2) studerendes oplevelse af semesterets sammenhæng og tilrettelæggelse samt 3) studerendes opfattelse af det fysiske, psykiske, æstetiske og digitale studiemiljø samt krænkende adfærd og/eller 
diskrimination. I foråret inkluderes også spørgsmål vedr. studiestart, og endvidere uddannelsesforløb på afsluttende semestre (6. sem BA og 4. sem KA) 
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evalueringsmøder 

og 

semesterevaluering

en på 

studienævnsmøde i 

april. 

På baggrund af 

behandlingen og 

ved behov dialog 

med 

semesterkoordinato

r besluttes om der 

skal implementeres 

ændringer i den 

næstkommende 

studiestart. Hvis 

relevant inddrages 

institutledelse og 

studieledelse.  

Deadline for 

tilbagemelding til 

studerende er: juni. 

Tilbagemeldingen er 

besked på Moodle 

om at den 

godkendte 

semesterkoordinato

rs 

evalueringsrapport 

er tilgængelig på 

instituttets-site for 

kvalitetssikring. 
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Evaluering af 

studie-

aktiviteter: 

Undervisning og 

problem-

baseret projekt-

arbejde samt 

praktik og  

projekt-

orienteret 

forløb 

Studerendes vurdering 

af det faglige indhold og 

den pædagogiske / 

didaktiske kvalitet 

Evalueringsmetode af 

studieaktiviteter: 

Semester-evaluering 

SurveyXact1 

(kvantitativ) 

Semestergruppemøder2 

(kvalitativ) 

 

2 gange årligt;  

Med 

semesterevaluerin

gen  

4-6 gange årligt;  

Med semester-

gruppemøder 

1-6 sem 

BA 

1-4 sem 

KA /MA 

 

Resultaterne for 

semesterevaluering 

gennem SurveyXact 

sendes til 

studienævn (typisk 

marts og oktober). 

De videreformidles 

til 

semesterkoordinato

rer, som inddrager 

kursusansvarlige for 

input til evaluering 

af kursusmoduler.  

Semesterkoordinato

r har overordnede 

ansvar for 

evalueringsrapport. 

Der gives ca. 14 

dage til at 

udarbejde 

evalueringsrapport, 

som inddrager 

semesterevaluering 

m/ kommentarer og 

referater fra 

semestergruppemø

der.  

Studienævnet kan 

tilgå referater fra 

semestergruppemø

der via instituttets 

kvalitetssikrings-

site, når 

koordinators 

evalueringsrapport 

behandles på 

Studienævn og 

kvalitetsmedarbejder 

har ansvar for 

SurveyXact, 

behandlingsvejledning, 

spørgeguide og 

referatskabelon 

Kvalitetsmedarbejder er 

ansvarlig for at 

igangsætte proces for 

udsendelse af 

spørgeskemaer 

(SurveyXact) til alle 

semestre (medio 

januar/medio juni) og 

efterfølgende rapport 

generering 

(marts/september) 

Semester-koordinator er 

ansvarlig for 

skemalægning og 

tilrettelæggelse af 

semestergruppemøder 

(2-3) og et 

semesterevalueringsmø

de (1) pr. semester. Her 

kan med fordel 

anvendes de 

udarbejdede 

dagsordens- og 

referatskabelon. 

Endvidere også 

ansvarlig for 

udarbejdelse af 

semesterevalueringsrap

port. 

1: 

Semesterevaluering 

SurveyXact (forår 

indeholder 

studiestartsspørgs

mål) 

2: 

Behandlingsvejledn

ing til SurveyXact-

resultater til 

semesterkoordinat

orer 

3: 

Dagsordenskabelon 

til 

semestergruppemø

der mhp 

systematisk og 

sammenlignelig 

facilitering. 

4: Referatskabelon 

for at sikre 

sammenlignelige 

data. 

 

Evaluering af 

studie-

aktiviteter: 

Semesteret 

Studerendes oplevelse 

af semesterets 

sammenhæng og 

tilrettelæggelse 

Evalueringsmetode af 

studieaktiviteter: 

Semester-evaluering 

SurveyXact1 

(kvantitativ) 

Semester-

evalueringsmøde 

(kvalitativ) 

2 gange årligt;  

Med 

semesterevaluerin

gen  

2 gange årligt;  

Med semestrets 

sidste semester-

gruppemøder 

                                                           
2 Semestergruppemøder understøttes administrativt af studiesekretær for at sikre sammenlignelige data, tværgående information, samt administrative input 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-med-studerende/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-med-studerende/
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-med-studerende/
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studienævnsmøde i 

marts/april og 

oktober/november.  

Deadline for 

tilbagemelding til de 

studerende er: Juni 

og December 

Tilbagemeldingen er 

besked på Moodle 

om at den 

godkendte 

semesterkoordinato

rs 

evalueringsrapport 

er tilgængelig på 

instituttets-site for 

kvalitetssikring.   

Til semesterstart på 

efterfølgende semester 

afsættes tid til at svare 

på survey’en. 

Studiesekretær sender 

en reminder herom til 

semesterkoordinator. 

Studienævnet er 

ansvarlig for 

indhentning af 

semesterevalueringsrap

port og den 

efterfølgende 

behandling, samt at 

sikre den godkendte 

rapport er tilgængelig 

på instituttets 

kvalitetssikrings-site. 

Evaluering af 

studiemiljøet 
Studerendes opfattelse 

af det fysiske, psykiske, 

æstetiske og digitale 

studiemiljø samt 

krænkende adfærd 

og/eller diskrimination  

Evalueringsmetode af 

studiemiljø: 

Semester-evaluering 

SurveyXact1 

(kvantitativ) ifm. 

evaluering af 

studieaktiviteter/semest

eret indeholdende 

centralt fastlagte 

spørgsmål 

 

Semestergruppemøder 

(kvalitativ) 

 

2 gange årligt;  

Med semester-

evalueringen  

4-6 gange årligt;  

Med semester-

gruppemøder 

1.-6. 

sem. BA 

1.-4. 

sem. KA 

 

Evaluering af 

studiemiljø er 

inkluderet i 

survey’en også 

indeholdt 

”Evaluering af 

studieaktiviteter” – 

se ovenfor.  

Studiemiljø-

spørgsmålene 

behandles på 

baggrund af 

kompetencen på 

området jf. 

procedure for 

opfølgning på 

studiemiljø i 

følgende mødefora: 

Ansvarlige som 

beskrevet ovenfor under 

evaluering af 

studieaktivitet.  

Studienævnsformand – 

og -sekretær sikrer ifm. 

studienævnets 

behandling af 

semesterevalueringer, 

desuden registrering af 

resultater fra 

studiemiljøspørgsmål, 

samt evt. kommentarer 

til studiemiljø i de 

kvalitative kommentarer 

i SurveyXact. 

Kvalitetsmedarbejder er 

ansvarlig for skema til 

resultater fra 

1: 

Semesterevaluering 

SurveyXact (forår 

indeholder 

studiestartsspørgs

mål) 

2: 

Behandlingsvejledn

ing til SurveyXact 

resultater til 

semesterkoordinat

orer 

3: 

Dagsordenskabelon 

til 

semestergruppemø

der mhp 

systematisk og 

https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/990/990846_4.1.1-procedure-for-opfoelgning-paa-og-udvikling-af-studiemiljoeet.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/990/990846_4.1.1-procedure-for-opfoelgning-paa-og-udvikling-af-studiemiljoeet.pdf
https://www.kvalitet.aau.dk/digitalAssets/990/990846_4.1.1-procedure-for-opfoelgning-paa-og-udvikling-af-studiemiljoeet.pdf
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 studienæv
n 

 institutråd 
 

Deadline for 

tilbagemelding til 

studerende er: Juni 

(e. prodekan 

gennemgang) 

Form på 

tilbagemelding:  

Institutoversigt 

(skabelon til 

opfølgning på 

udfordringer i 

studiemiljøet) 

formidles i en form 

der er meningsfuld 

for studerende.  

Tilbagemeldingen 

sker via Moodle til 

alle studerende, 

samt er tilgængelig 

via instituttets 

kvalitetssikrings-

site. 

studiemiljøspørgsmål 

samt skabelon til 

opfølgning på 

studiemiljø.  

Studienævn sikrer 

videreformidling til 

institutledelsen omkring 

fysiske og digitale 

udfordringer. 

sammenlignelig 

facilitering. 

4: Referatskabelon 

for at sikre 

sammenlignelige 

data. 

5: Skema til 

resultater fra 

studiemiljøspørgsm

ål. 

6: Skabelon til 

opfølgning på 

udfordringer i 

studiemiljøet. 

 

 

Evaluering af 

uddannelsesfor

løb 

Studerendes/dimittende

rnes oplevelse af 

uddannelsens 

sammenhæng og 

progression gennem 

hele uddannelsen 

Evalueringsmetode til 

uddannelsesforløb: 

Spørgeskema (survey) 

(kvantitativ) 

En gang årligt; 

forårssemesteret 
6. sem. 

BA 

4. sem. 

KA /MA 

Evalueringerne af 

uddannelsesforløb 

sendes til 

behandling i 

studienævn 

(september/ 

oktober)  

Deadline for 

tilbagemelding til 

Studienævn og 

kvalitetsmedarbejder 

har ansvar for 

SurveyXact 

Kvalitetsmedarbejder er 

ansvarlig for at 

igangsætte proces for 

udsendelse af 

spørgeskemaer 

(SurveyXact skema) til 

1: Spørgeskema 
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studerende er: 

December 

 

Form på 

tilbagemelding:  

Evalueringsrapport 

u. kommentarer 

samt referat fra 

studienævnsmøde 

hvor denne 

behandles. 

Tilbagemelding via 

instituttets 

kvalitetssikrings-

site. 

afgangssemestre 

(medio juni) og 

efterfølgende 

generering af rapporter 

(september).  

          

Udarbejdet: 30-06-2021/LPH 

 


