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Evaluering af undervisningen efteråret 2012  

Kurser og forelæsninger på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk evalueres i 

hvert semester, dels som en kort og uformel mundtlig evaluering (dialog mellem 

underviser og de studerende) efter 2-4 undervisningsgange, og dels som sluteva-

luering. Denne rapport er Studienævnets endelige anonymiseret rapport for hele 

instituttets undervisning. 

Rapporten fremhæver de gode erfaringer og de problemer der måtte være, og la-

ver en foreløbig kategorisering af kurserne, jf. formålet med evalueringen (se 

ovenfor) og de retningslinjer fakultetet har udstukket: 

A. Kurser der fungerer særlig godt i forhold til de studerendes læringsudbytte og 

fagligt indhold, og som kan være til inspiration for andre. 

B. Kurser der fungerer tilfredsstillende i forhold til de studerendes læringsudbytte 

og fagligt indhold. 

C. Kurser der bør justeres på flere punkter i forhold til de studerendes læringsud-

bytte og fagligt indhold. 

 

Behandlingen af undervisningsevalueringerne sker på baggrund af rapporter fra 

fagene. De studerende har udfyldt evalueringsskemaer, som konkluderes i en vur-

dering af det givne kursus som hhv. ”A”, ”B” eller ”C”-kurser. Det er kendetegnen-



 

SIDE 2 AF 3 de for størstedelen af evalueringer i kategorien ”B”, at begrundelsen for denne 

klassificering er, at der er for lidt undervisning i forhold til pensum, eller at ni-

veauet er sat for højt. Fælles for flertallet af kurserne i kategorien ”C”, er util-

fredshed med underviser samt mangel på struktur.  

Engelsk, BA-kurser: 

Majoriteten af de engelske BA-kurser er vurderet meget positivt, og der har ikke 

været anledning til kommentarer. Et enkelt kursus vurderes som et B/C-kursus, 

hvilket der vil blive fulgt op på. 

Engelsk, KA-kurser: 

Samtlige evaluerede KA-kurser på Engelsk er vurderet som A-kurser, med mange 

positive kommentarer. 

Spansk BA-kurser: 

BA-kurserne på Spansk er overordnet blevet positivt vurderet. Ét enkelt kursus 

falder grundet generel utilfredshed under kategorien C. Studienævnet tager hånd 

om sidstnævnte. 

Spansk KA-kurser: 

Vurderede KA-kurser falder under kategorien A, med flere meget positive kom-

mentarer. 

Fransk BA-kurser: 

For de franske BA-kurser er evalueringerne overordnet positive, og der har ikke 

været anledning til kommentarer.  

Fransk KA-kurser: 

De franske KA-kurser er generelt positivt evalueret, et enkelt kursus vurderes dog 

som et B/C-kursus, på baggrund af to evalueringer uden begrundelse herfor. Stu-

dienævnet følger op på dette. 

Tysk BA-kurser: 



 

SIDE 3 AF 3 For de tyske BA-kurser har der ikke været anledning til kommentarer. 

Tysk KA-kurser: 

Vurderede KA-kurser falder under kategorien A, med positive kommentarer. 

Italiensk BA-kurser: 

Størstedelen af de evaluerede BA-kurser for Italiensk er vurderet meget positivt. 

To kurser falder dog under kategorien B/C, med primær begrundelse i for højt sat 

niveau. 

Italiensk KA-kurser: 

Vurderede KA-kurser fra Italiensk er generelt positivt evalueret, og der er ikke an-

ledning til yderligere kommentarer. 

Master i Fremmedsprogspædagogik: 

Kurserne på MIF er blevet meget fint vurderet, med mange positive kommenta-

rer. 

Interkulturel erhvervskommunikation: 

Interkulturel erhvervskommunikation er overordnet godt vurderet. 

Videnskabsteori, fælles kursus for alle fag: 

Videnskabsteori er på baggrund af kun 3 meget blandede besvarelser, vurderet til 

at være et B kursus. 

Åbent Universitet: 

Engelsk: Samtlige kurser fra Engelsk er vurderet som A-kurser. 

Spansk: Samtlige kurser fra Spansk er vurderet meget positivt. 

Fransk: Vurderede kurser fra Fransk har modtaget overordnet positive evaluerin-

ger uden anledning til kommentarer.  

Italiensk: Kurserne fra Italiensk har modtaget overordnet positive evalueringer. 


