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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. Så selv om en evaluering 

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

 

Nedenfor bedes studienævnet uddybe evalueringsresultaterne samlet for hver kategori. 

 

Studienævnet har i efterårssemesteret 2013 udbudt i alt 155 kurser: 

 

A kurser 69 

B kurser 61 

C kurser 11 

Ingen svar 14 

 
Kategori A 

Her fokuseres primært på de positive erfaringer og best practise. 
 

Studienævn og studieledelse er tilfredse med at de fleste udbudte kurser er bedømt som A-kurser 

ved den seneste undervisningsevaluering. Studienævn og studieledelse arbejder fremadrettet på at 

fastholde denne praksis og øge antallet af A-kurser.    

 

Kategori B 

Her kommenteres kun ganske kort. 
 

Alle B-kurser gennemgåes af Studieleder og studienævnsformand med henblik på eventuelt 

opfølgning, se under næste punkt. 

 

Kategori C 

 

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

givet anledning til. 
 

Kurser som bedømmes som B eller C-kurser gennemgås efter hver afsluttet evaluering af 

Studieleder og studienævnsformand. I denne gennemgang undersøges nøje årsagen til 

kategoriseringen som B eller C. Hvis kategoriseringen skyldes uhensigtsmæssigheder i 

studieordningen, tages der initiativ til studieordningsrevision med inddragelse af relevante 

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



enkelte underviser, tages der skridt, som er beskrevet neden for. 

 

 

 

Evaluering af andre undervisningsaktiviteter 

 

Her beskriver studienævnet kort, hvordan de 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.  

 

       

 

 

 

Statistik over eksamensresultater 

 

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

 

 

Studieleder Kirsten Kragh og studienævnsformand Jørgen Staun har gennemgået evalueringerne for 

alle kurser. På baggrund af de gennemgåede evalueringer tager Studielederen en samtale med hver 

fagleder og hvor det skønnes nødvendigt vil efterfølgende de enkelte undervisere blive indkaldt til 

en samtale. 



 

 

 

 

Evalueringsplan 

 

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

angår. 

 

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

 

 

 

Andet 

 

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

 

 

 

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

