
Evaluering af efterårssemestret 2019 på tysk 
 

Generelt 

Kursusundervisning (72% af de studerende har evalueret denne) og projektvejledning 

modtager generelt en positiv evaluering. I tilknytning til kursusundervisningen 

forekommer kategorien ”overvejende uenig” dog 12 gange (kategorien ”helt uenig” 

forekommer 1 gang).  

 

Både semester- og uddannelsesevalueringen rummer mange relevante og oftest 

positive data, også med hensyn til informationer om både faglig progression og 

praktiske forhold samt om studiemiljøet på uddannelsen. 

 

Det samlede læringsudbytte af semestrets forskellige studieaktiviteter evalueres 

som ”meget stort” af 4 ud af 12 respondenter, som ”stort” af 6 ud af 12 respondenter, 

som ”middel” af 1 ud af 12 respondenter og som ”lille” af 1 ud af 12 respondenter. 

 

Den ugentlige læringsindsats fordeler sig således: 30-40 timer 67% og 20-30 timer 

33%. 

 

Spørgsmålet, hvorvidt de studerende trives på tysk-uddannelsen, besvares således af 

respondenterne: 50% ”helt enig”, 33% ”enig”, 8% ”hverken enig eller uenig” og 

8% ”uenig”.  

 

Sprog 

Alle kurser har modtaget positive eller sågar særdeles positive evalueringer. 

 

Både studerende fra 3. og 9. semester problematiserer samlæsningen i Mundtlig 

kommunikation og formidling og anfører for stor spredning i det faglige niveau 

(BA/KA). 

 

Litteratur, kultur og samfund 

Alle kurser har modtaget positive eller endda særdeles positive evalueringer. 

 

For kurset Problembaseret læring nævnes manglende inkludering af tysk-studerende i 

øvelsesopgaver. 

 

I tilknytning til emnekurset på 5. semester nævnes vanskeligheder med sammenfald 

med skema på de studerendes respektive sidefag.  

 

 

 



Projektvejledning 

Der foreligger evalueringer fra 12 studerende/projektgrupper fordelt på fire vejledere. 

Der gives udtryk for markant tilfredshed med projektvejledningen, også hvad 

vejledernes tilgængelighed angår. Kategorierne ”uenig” og ”helt uenig” forekommer 

ikke. Den hyppigst forekommende vurdering er ”helt enig”. Dette gælder både 

vurderingen af det projektmetodiske, det faglige/teoretiske og selve arbejdsprocessen.  

 

Konklusion 
BA/KA-samlæsning i Mundtlig kommunikation og formidling bør nytænkes i 

forbindelse med planlægningen af efterårssemestret 2020. 

 

Skemasammenfald mellem hoved- og sidefag bør i højere grad indtænkes i 

forbindelse med planlægningen af efterårssemestret 2020. 

 

Kurset Problembaseret læring udbydes ikke for tysk-studerende fremover.  

 

Evalueringsskemaerne efterlader et positivt indtryk af semestrets kursusundervisning 

og projektvejledning på tyskuddannelsen.  
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