
Evaluering af undervisningen på Engerom, foråret 2009 
 
 
Proceduren fulgte i år forrige års procedure således at skemaer, bekræftelsesformularer 
mv. blev sendt ud til underviserne, resultaterne gennemset af fagkoordinatorerne, der 
derefter sammenskrev resultatet til studielederen. Nedenstående er Studielederens resume 
af de indkomne resultater: 
 
Portugisisk: Fagkoordinator melder om gode og positive evalueringer; en gennemgående 
kommentar fra mange studerende er, at de ikke er tilfredse med deres egen indsats. Sandi 
opfordrer til, at dette dilemma overvejes af SL og SN. 
 
Italiensk: Koordinator melder om, at de modtagne evalueringer ikke giver anledning til 
forslag om store ændringer i undervisningen. Langt de flest skemaer er dog intetsigende 
afkrydsninger og ikke til megen nytte, fx sætter en studerende kryds ved "Nej, slet ikke" 
ud for spørgsmålet "Har dit faglige udbytte af undervisningen været tilfredsstillende" 
uden at kommentere det yderligere - det er jo ikke særligt brugbart! 
 
Nederlandsk: fagkoordinator melder at evalueringerne er positive og at en lærer giver 
udtryk for, at et af holdene i år er virkelig godt.  
 
Fransk: Fagkoordinator har noteret, at der med følgende undtagelser har været tilfredshed 
eller stor tilfredshed med undervisningen. I et fag har der manglet struktur, man er klar 
over problemet og har selv taget initiativ til at rette op på problemet.  
I et andet fag har de studerende klaget over et stresset forløb med for lidt tid, og 
underviseren har påpeget at 30 studerende på ét hold er for mange, også i betragtning af 
at de alle gik til eksamen. 
 
Tysk: fagkoordinator har konstateret stor tilfredshed og mange gode og reflekterede 
kommentarer fra de studerende. Der er fra en underviser forslag om at indføre 
afleveringspligt i disciplinen dansk-tysk.  
 
Engelsk: Kun i et tilfælde har der været problemer, hvor de studerende har været stærkt 
utilfredse med en enkelt lærers undervisning og forelæsninger. 
Der er kommentarer ang. tekniske problemer i form af manglende adgang til AV-udstyr 
og ganske mange studerende ønsker flere undervisningstimer, især i BHL og AHL samt 
valgfag. Også antallet af studieordninger omtales som unødigt komplicerende.  
Undervisningen i oversættelse lider under ringe fremmøde/ringe engagement og skiller 
sig ud fra det generelt positive billede. To undervisere har ikke fulgt anvisningerne om, 
hvilket skema der skal bruges og om at disse skal underskrives af en holdrepræsentant.  
 
Spansk: fagkoordinator har bemærket følgende:  
Skriveværksted 1. år: De studerende håber via en studieordnings- 
ændring at få lov til at disponere over 5 timer til eksamen, i stedet for de 4 timer der er nu.  
 



Talecafé: forløbet virker vellykket. De (relativt få) studerende har virket meget glade for 
tilbuddet. Underviser får kun præsenstimer. 
 
Kontrastivt sprog:  
Instruktør-ordningen har ikke fungeret optimalt: Der har været meget få studerende der 
ikke synes de har fået særlig meget ud af det. De foretrækker flere ordinære timer. 
 
Et fag har været varetaget af to undervisere. Ud fra evalueringerne og lærernes 
kommentarer står det klart at to-delingen af kurset ikke har været en succes. Der har 
navnlig været kritiske kommentarer i forbindelse med den ene del af undervisningen 
(dårligt struktureret, dårligt forbundet med den anden del). De to undervisere opfordres 
til nøje at overveje hvorledes kurset kan tænkes anderledes, på basis af evalueringerne, 
med henblik på forårets undervisning.  
 
Samtidig med at årets evaluering fandt sted udarbejdede et ad hoc-udvalg en formular til 
fagkoordinatorerne, der således fremover (fra vinterevalueringen 2010) vil have et sæt 
parametre at forholde sig til, når de skal rapportere til studienævnet. Desuden vil der blive 
udarbejdet en procedure og beskrivelse af evalueringspraksis fremover (fra næste gang), 
som vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.  
 
 


