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Fordeling af evalueringsresultater 

 

Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer sig i de enkelte kategorier. 

For hvert kursus angives i hvilken kategori, kurset samlet set befinder sig. Selv om en evaluering 

indeholder både A-, B- og C-elementer, skal den kun angives i én kategori. 

Uddannelse og niveau A B C Mangler 

evaluering 

Engelsk BA 33 9 3  

Engelsk KA 15 6 2  

MIF 1 0 0  

Fransk BA 9 4 0  

Fransk KA 2 1 0  

Italiensk BA 10 3 0  

Italiensk KA 1 0 0  

Portugisiske og 

brasilianske studier BA 

3 2 0  

Tysk BA 7 8 1  

Tysk KA 5 0 0  

Spansk BA 10 5 1  

Spansk KA 3 2 0  

Fælles Engerom BA og 

KA 

3 5 1  

Undervisningsevalueringsrapport for Efteråret 2015 på 
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Nedenfor bedes studienævnet uddybe evalueringsresultaterne samlet for hver kategori. 

 

Kategori A 

Her fokuseres primært på positive erfaringer og tiltag, andre kan drage nytte af. 
 

Instituttet har gennemført 188 kurser i efteråret 2015 – heraf er 155 evalueret. De sidste 33 har haft 

så få respondenter at det ikke har været muligt at opretholde anonymitet. Dette skyldes i de fleste 

tilfælde at der er tale om meget små hold og ikke nødvendigvis en lav svarprocent. 

 

102 kurser er evalueret i kategori A, hvilket svarer til 66 %. Særligt italiensk samt de tyske 

kandidatkurser har fået gode evalueringer. Studieleder og studienævn har fokus på at analysere 

hvilke arbejds- og eksamensformer, der primært fungerer og som kan overføres til andre kurser. 

 

Studieledelse arbejder fortsat på at fastholde princippet om at have fasttilknyttede deltidslærere på 

3-årige kontrakter for at sikre eksistensen af fag, søjle-og disciplinbestemte undervisergrupper. 

 

Kategori B 

Her kommenteres ganske kort. 
 

nstituttet har gennemført 188 kurser i efteråret 2015 – heraf er 155 evalueret. De sidste 33 har haft 

så få respondenter at det ikke har været muligt at opretholde anonymitet. Dette skyldes i de fleste 

tilfælde at der er tale om meget små hold og ikke nødvendigvis en lav svarprocent. 

 

45 kurser er evalueret i kategorien B, hvilket svarer til 29 %. Dette er en forbedring på 5 % i 

forhold til sidste undervisningsevaluering, og det skønnes at mange af problemerne af logistisk og 

praktisk art er ved at være løst. 

 

Kategori C 

 

Her angives særlige opmærksomhedspunkter samt hvilke justeringer og øvrige initiativer det har 

givet anledning til. 
 

Instituttet har gennemført 188 kurser i efteråret 2015 – heraf er 155 evalueret. De sidste 33 har haft 

så få respondenter at det ikke har været muligt at opretholde anonymitet. Dette skyldes i de fleste 

tilfælde at der er tale om meget små hold og ikke nødvendigvis en lav svarprocent. 
 

8 kurser er evalueret i kategorien C, hvilket svarer til 5 %. Dette er en forbedring på 3 % i forhold 

til sidste undervisningsevaluering. Hvis kategoriseringen skyldes uhensigtsmæssigheder i 

studieordningen, er der taget initiativ til studieordningsrevision med inddragelse af relevante 

fagpersoner for det pågældende område. Skyldes kategorisering forhold, som kan tilskrives den 

enkelte underviser, er der fulgt op individuelt af enten studieleder eller institutleder.  

 

 

 

Evaluering af andre undervisningsaktiviteter 

 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
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Her beskriver studienævnet kort, hvordan det har evalueret bachelorprojekter, specialer, 

projektorienterede forløb og udlagt undervisning samt angiver de vigtigste pointer fra 

evalueringerne af samme. 

 

 

 

 

Opfølgning på seneste evalueringsrapport 

 

Nedenfor angiver studienævnet status over sidste evalueringsrapports opfølgningsinitiativer 

 

 

 

 

Pædagogisk kompetenceudvikling 

 

Her kan studienævnet angive eventuelle initiativer og tanker vedrørende pædagogisk 

kompetenceudvikling som undervisningsevalueringen har givet anledning til.  

 

Kravet om undervisningsevaluering af bachelorprojekter, specialer, projektorienterede forløb har 

resulteret i et fakultetsdrevet udvalgsarbejde. Instituttet har indgået i dette samarbejde og instituttet 

implementerer proceduren, som udvalget er nået frem til. 

Studieleder og studienævnsformand har gennemgået evalueringerne for alle de kurser, der ikke er 

kategoriseret som et A kursus. Typisk er årsagen til kategorisering som B eller C kurser én af 

følgende: 

 

- Personlig uoverensstemmelse/dårlig kemi mellem underviser og studerende (hvis underviseren er 

en HVIP følger institutlederen op på sagen, og hvis det er en D-VIP tager studielederen sig af 

opfølgning). 

- Mangel på struktur og praktisk information i kursusforløbet (der er indført krav om detaljeret 

semesterplan fra semestrets start med oplysninger om datoer for undervisningsevaluering). 

- Mangel på sammenhæng mellem forelæsningsrækker og holdundervisning (der er indført krav om 

at forelæsningsrækkerne er systematisk opbygget med klare abstracts for hver forelæsning for at 

sikre synergi mellem forelæsningerne og holdundervisningen). 

- Nye undervisere hvor det har været vanskeligt at indgå i en allerede tilrettelagt 

undervisningsrække.  

- Dårlig tilrettelagt undervisning med manglende struktur samt mangel på sammenhæng mellem de 

det pågældende kursus og de andre kurser på semestret. 

 

Studeleder har desuden indskærpet overfor de relevante undervisere, at undervisningen i grammatik 

på tysk, fransk, spansk og italiensk på de første semestre principielt skal foregå på dansk, da 

evalueringerne afslører at mange studerende oplever store vanskeligheder med deraf følgende risiko 

for frafald hvis formidlingen af foregår grammatik på fremmedsproget.  

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/
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I samarbejde med TEACH gennemfører instituttet i foråret 2016 et pædagogisk forløb med fokus 

på førsteårsundervisining og kollegasparring. Her deltager udvalgte undervisere fra alle instituttets 

uddannelser med henblik på at sikre et pædagogisk velorganiseret introduktionsforløb for de nye 

studerende fra efteråret 2016. 

 

 

 

Statistik over eksamensresultater 

 

Her angiver studienævnet refleksioner over prøve- og bestå-statistik for den evaluerede periode. 

 

Det statistiske materiale for eksamensresultater viser, at der i gennemsnit er 79 % af de afholdte 

eksaminer der beståes – inkl. BA-projekter og specialer. Materialet er meget omfattende og en idet 

det omhandler information om i alt 329 eksaminer i efteråret 2015. 

 

Der afholdes på nuværende tidspunkt eksaminer i alle fagelementer – også hvor der ikke har været 

undervisning. Dette resulterer ofte i udbudte eksaminer, hvor tilmeldte studerende ikke dukker op. 

Beståelsesprocenten bliver derfor lavere end ønsket, da disse eksaminer påvirker det samlede 

gennemsnit. Instituttet overvejer, om det kan være en mulighed ikke at udbyde eksaminer i alle 

fagelementer i alle eksamensterminer med hensyntagen til, at det ikke må være 

studietidsforlængende for den studerende.    

 

 

 

Evalueringsplan 

 

Nedenfor indsætter studienævnet et link til dets evalueringsplan for perioden. 

 

http://engerom.ku.dk/ominstituttet/udvalg/studienaevn/  

 

 

 

Andet 

 

Nedenfor kan anføres yderligere oplysninger, der har relevans for undervisningsevalueringen. 

 

 

 

 
 

http://hum.ku.dk/omfakultetet/kvalitetssikring/

