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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. Så 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 

CIP-kurser 3 0 0  

Engelsk 24 12 5 2 

Fransk 8 2 0  

Fælleskurser 0 2 1  

Interkulturelle markedsstudier 1 2 1  

Italiensk 6 1 0  

Master i 

fremmedsprogspædagogik 

0 0 1  

Port. og brasilianske studier 5 1 1  

Spansk 9 3 0  

Tysk 5 3 2  

NB: Hvis et kursus har bestået af tre forløb, er forløbene evalueret separat. ÅU-kurser er inkluderet. 

Nedenfor bedes studienævnet uddybe evalueringsresultaterne samlet for hver kategori. 

Kategori A 

Her fokuseres primært på de positive erfaringer og best practise. 
 

Fordeling af evalueringsresultater 

Instituttet har gennemført 107 kurser i efteråret 2019 – heraf er ca. de 20 eksempler på 

kursusforløb med parallelle hold samt kursusforløb, der både består af forelæsning og 

holdundervisning. Kurset er kategoriseret som et A-kursus, hvis kurset har en gennemsnitlig 



 

 

 

 
 

Kategori B 

 
Her kommenteres kun ganske kort. 

 

 

Kategori C 
 

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

givet anledning til. 
 

score på over 4,0. Kategoriseringen er ikke sammenlignelig med tidligere, hvor inddeling i A, B 

og C-kurser var hentet direkte fra evalueringsskemaet, så procentsatserne kan afvige betragteligt. 

 
61 kurser er evalueret i kategori A, hvilket svarer til 62 %. Særligt valgfag og frie emner på alle 

uddannelser samt de nye introduktionsmoduler på første semester har fået gode evalueringer med 

kommentarer om gode og relevante temaer. 

 
Studieleder og studienævn har fokus på at analysere hvilke arbejds- og eksamensformer, der 

primært fungerer og som kan overføres til andre kurser. Desuden er der fokus på at udbyde 

valgfag og frie emner, som kan interessere studerende bredt for at fortsætte tendensen med de 

positive evalueringer. 

Kurset er kategoriseret som et B-kursus, hvis kurset har en gennemsnitlig score på mellem 3,5 og 

4,0. Kategoriseringen er ikke sammenlignelig med tidligere, hvor inddeling i A, B og C-kurser 

var hentet direkte fra evalueringsskemaet, så procentsatserne kan afvige betragteligt. 

 
26 kurser er evalueret i kategorien B, hvilket svarer til 26 %. Det skønnes at mange af 

middelevalueringerne skyldes udfordringer vedrørende struktur og sammenhæng bl.a. på 

uddannelsen i Interkulturelle Markedsstudier. 

Kurset er kategoriseret som et C-kursus, hvis kurset har en gennemsnitlig score på under 3,5 og 

hvis over 30% af respondenterne har angivet et svar inden for de to laveste kategorier (1 og 2). 

Kategoriseringen er ikke sammenlignelig med tidligere, hvor inddeling i A, B og C-kurser var 

hentet direkte fra evalueringsskemaet, så procentsatserne kan afvige betragteligt. 

 
11 kurser er evalueret i kategorien C, hvilket svarer til 11 %. Hvis den lave score kan tilskrives 

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

kategoriseringen andre forhold, tages det op af de relevante fagpersoner. Det høje antal C-kurser 

skyldes dog formodentligt en ændret praksis i kategorisering af kurser mere end det er et udtryk 

for, at kvaliteten af kurserne har været faldende. 



 

 

 

 
 

Her beskriver studienævnet kort, hvordan de har evalueret bachelorprojekter, specialer, 

projektorienterede forløb og udlagt undervisning samt angiver de vigtigste pointer fra 

evalueringerne af samme. 

 

 

 

 

Nedenfor angiver studienævnet status over sidste evalueringsrapports opfølgningsinitiativer 

 

 

 

 

Her kan studienævnet angive eventuelle initiativer og tanker vedrørende pædagogisk 

kompetenceudvikling som undervisningsevalueringen har givet anledning til. 
 

Evaluering af andre undervisningsaktiviteter 

Undervisningsevaluering af bachelorprojekter og projektorienterede forløb følger nu samme 

evalueringsprocedure som de øvrige kurser. Evaluering af specialer foregår fortsat separat med et 

særligt fokus på evaluering af klyngevejledningskonceptet. 

Opfølgning på seneste evalueringsrapport 

Studieleder og studienævnsformand har gennemgået alle undervisningsevalueringer og særligt 

fokuseret på de kurser, der er kategoriseret som B- og C-kurser. Typisk er årsagen til 

kategorisering som B eller C kurser én af følgende: 

- Mangel på sammenhæng mellem forelæsningsrækker og holdundervisning 

- Specifik kritik af enkelte undervisere 

- Mangel på faglig styring. 

Disse årsager ligner de tidligere undervisningsevalueringer og derfor et fortsat fokuspunkt hos 

studieleder og studienævn. 

Pædagogisk kompetenceudvikling 

I samarbejde med TEACH gennemfører instituttet løbende pædagogiske forløb med fokus på 

undervisningsformer, feedback og lignende. Her deltager undervisere fra alle instituttets 

uddannelser efter behov. Desuden arbejder instituttet med nye studieordninger med inddragelse af 

TEACH med henblik på at sikre et pædagogisk velorganiseret introduktionsforløb for nye 

studerende. 



 

 

 

 
 

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

 

 

 

Nedenfor indsætter studienævnet et link til deres evalueringsplan for den periode denne rapport 

angår. 
 

 

 

 

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

Statistik over eksamensresultater 

Det statistiske materiale for eksamensresultater viser, at der i gennemsnit er 87 % af de afholdte 

eksaminer der bestås – inkl. BA-projekter og specialer. Dette er en lille stigning på 5 % siden sidste 

opgørelse. Eksaminer med kun én studerende tilmeldt er taget ud af datagrundlaget. Materialet er 

meget omfattende idet det omhandler information fra i alt 395 eksamensaktiviteter ved 

vintereksamen 2019 med i alt 2899 tilmeldinger, heraf 2555 fremmødte. Antallet af 

eksamensaktiviteter er noget lavere end ved sidste redegørelse men det skyldes omlægning til 15 

ECTS. 

 
Generelt findes de højeste dumpeprocenter stadig inden for de sproglige/grammatiske kurser; dette 

er dog mest udtalt inden for engelsk grammatik og oversættelse. Fagene arbejder med en højere 

grad af aktivering af de studerende i undervisningen for at optimere indlæringen. 

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. 

Hvis man regner disse eksamener med i den samlede beståelsesprocent, bliver den derfor noget 

lavere (ca. 72%), da disse eksaminer påvirker det samlede gennemsnit. Desuden har studerende 

mulighed for at afmelde eksaminer i den ordinære eksamenstermin og tilmelde eksaminer i syge- 

/reeksamensterminen i stedet, men der kan ikke udledes ændringer i statistikken som følge af dette. 

Evalueringsplan 

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

Andet 

N/A 

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