
Evaluering af 10. semester forår 2019 
 

Der startede 59 studerende på specialesemestret. Af dem har 42 ved semestrets afslutning 

modtaget deres kandidatgrad – karaktergennemsnittet for de færdiggjorte studerende er på 

9.71, hvilket er nogenlunde samme niveau som tidligere. Der blev givet 17 12-taller, 14 10-

tallet, mens blot 1 studerende dumpede. I år var der flere, der havde valgt at skrive sammen i 

grupper end tidligere, og det gjorde det en kende lettere at fordele vejledere. Der er stadig 17 

studerende, der ikke har afleveret, og som således er inde i en 3-måneders forlængelse eller 

som har forsinket aflevering pga. sygdom eller barsel. 

 

Hermed følger en opsamling på selve evalueringerne: 

 

Ca. 95% af de studerende udtrykker tilfredshed/meget tilfredshed med semestrets generelle 

organisering og afvikling. Det samme antal mener, at der har været tilpas mange vejledermø-

der, og samme antal mener, at vejlederens faglige niveau i nogen eller høj grad har været 

tilfredsstillende. 9 ud ag 10 mener også, at vejlederens pædagogiske niveau har været godt, 

mens 12 % finder det utilfredsstillende. Der er til gengæld ca. 1/3, der finder deres speciale-

vejledning/vejleder mindre tilfredsstillende. Der gives dog ikke eksempler på en evt. utilfreds-

hed, mens der er et par positive kommentarer til vores yngre vejledere (Katrine og Rolf). 

 

I forhold til afholdelse af specialeseminaret udtrykker flere studerende utilfredshed med både 

den tidsmæssige og sidemæssige reduktion, der har været implementeret her i foråret. Ca. 

hver fjerde finder afholdelsen af semaret mindre tilfredsstillende (hvilket er noget højere end 

normalt), og 3-4 studerende giver eksplicit udtryk for deres frustration desangående, ligesom 

de synes, at der er forskellige standarder for, hvordan specialeseminaret konkret afvikles. Det 

burde der ikke være, da der er udsendt en skabelon, men vi må se på det til næste forår. 

 

Projekteksamen blev af et stort flertal oplevet som meget god (og dernæst nogenlunde), de 

studerende oplever at de i høj eller nogen grad har formået at indfri læringsmålene for seme-

stret samt kravene i studieordningen (ingen svarer i mindre grad eller slet ikke). 93% har for-

ventet at aflevere specialet til tiden, hvilket så har vist sig ikke helt at holde stik, da ca. ¼ har 

fået udskydelse.  

 

80% mener, at uddannelsen har levet op til deres forventninger, mens 20 % synes det i mindre 

grad (hvilket desværre ikke udfoldes nærmere) – en enkelt studerende udtrykker dog, at det 



faglige niveau er for lavt, mens en anden savner en tættere kobling til erhvervslivet. Andre 

studerende efterlyser større mulighed fro at oprette selvvalgte specialiseringer, mens en ud-

trykker irritation over for mange gentagelser på tværs af semestrene. Alt i alt opleves studie-

belastningen af 93% som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 

 

85% oplever et godt studiefællesskab blandt de studerende, men et par stykker udtrykker dog 

også et ønske om mere fremmøde på studiet samt større kontakt med dem uden for ens egen 

gruppe. Det samme antal har trivedes på uddannelsen, og det samme antal har fundet sekre-

tariatsbetjeningen tilfredsstillende. Til gengæld opleves de fysiske rammer for specialeskriv-

ningen af 3 ud af 5 som mindre tilfredsstillende eller decideret utilfredsstillende.  

 

Ovenstående evaluering foranlediger, vurderer jeg, ikke de store forslag til ændringer. Det er 

dog værd at notere sig, at besparelsen på specialeseminaret af de studerende er blevet ople-

vet som noget ganske negativt, fordi de savner det mere uddybende faglige feedback, som 2-

timers seminaret (og de 50 fremsendte sider) muliggjorde. Man bør således overveje, om det 

har været den besparelse værd. 

 

Juli 2019 Michael Hviid Jacobsen (specialekoordinator) 

 


