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Handlingsplan vedr. evaluering af MM541 F2016:

Der var 20 ud af 45 mulige der havde besvaret skemaet.

Generelt er alle respondenter tilfredse med undervisningen fra både
undertegnede og instruktorerne. Det væsentligste punkt som tages
op, er de problemer vi oplevede med at få smartboarded (SB) til
at virke. Generelt var der dog tilfredshed med brugen af SB da
dette dels medvirker til at holde tempoet ved gennemgangen på et
passende niveau og dels sikrer at de studerende har noter fra fores-
læningen.

Da vi afholdt midtvejsevaluering midtvejs i kurset, påpegede de
studerende også problemet med SB, men var ellers tilfredse både
med undervisning og kursets indhold.

Under de generelle kommentarer nævner en studerende, at eksamen
bør være en god oplevelse og at den skal være let, da det er den
første mundtlige eksamen de studerende har i deres studium. Jeg
mener at den afholdte eksamen til fulde levede op til dette, idet det
for langt de flestes vedkommende gik overordentligt fint og kun en
af dem som deltog i den mundtlige eksamen dumpede.

Det er et problem at ca halvdelen af respondenterne angiver at de
næsten aldrig forberedte sig til forelæsninger eller eksaminatorier.
Jeg har ikke umiddelbart nogen løsning på dette, men man kan
overveje om enkelte af timerne skal ændres, så de studerende tvinges
til at være forberedt.

Baseret på midtvejsevalueringen, de 20 udfyldte slutevalueringer



og den eksamen, der forløb meget fint med kun 1 dumpet, ser jeg
ingen grund til at ændre på hverken kursusplanlægningen eller
eksamensformen næste gang kurset afholdes (F17). Desuden er det
med stor sandsynlighed en anden der skal undervise kurset.
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