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5 19 30%
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Apr 6, 2020 - 12 interactive get-to-know-you questions to engage your remote team
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Mar 31, 2020 - These 10 techniques can help you build trust with remote employees
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Log out

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af undervisningen til
forelæsningerne i DM534 (5 er bedst)?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af undervisningen til
øvelserne i DM534 (5 er bedst)?
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Response options Percentage

5 51 76%

4 12 18%

3 3 4%

2 1 1%

1 0 0%

Response options Percentage

5 28 42%

4 32 48%

3 6 9%

2 0 0%

1 0 0%

Response options Percentage

5 25 38%

4 29 45%

3 10 15%

2 1 2%

1 0 0%

Response options Percentage

5 15 22%

4 30 45%

3 16 24%

2 5 7%

1 1 1%

Hvor tilfreds er du med eksamensformen i DM534 (5 er
bedst)?

Hvor tilfreds er du med kommunikationen i DM534 -
webside og mail (5 er bedst)?

Hvor tilfreds er du med tilrettelæggelsen i DM534 -
kursusstruktur og skema (5 er bedst)?

Hvor tilfreds er du med undervisningsmaterialet i DM534 (5
er bedst)?
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Responses Upvotes Downvotes

SUVERÆN Eksamensform! 44 1

Der var stor forskel i kvalitet på underviseres slides. 
Nogle var intuitive, imens nogle var hieroglyffer som 
var umulige at forstå hvis ikke man havde været til 
forelæsningen.

42 3

Generelt meget glad for kurset. 43 4

Nogle Slids er ikke klar nok f. Eks. RSA eller CPU_Køre 
tid 27 1

Nogle af undervisningsslides  kan være svære af læse 
op på 27 2

Fedt at få en smagsprøve på bacheloren 26 2

Generelt ville det være bedre at have eksamen i 
starten af en forelæsning frem for til sidst - ellers kan 
det være svært at følge ordentligt med

30 8

Undervisningen fra gæsteforelæsere er enten rigtig 
god, eller rigtig dårlig. Nogle læser bare op fra slides 
og forklarer intet samt er slides i disse tilfælde meget 
ringe.

18 4

Bedre oversigt over de emner vi skal have gennem 
hele kurset i home page 16 2

Slides der kan forstås derhjemme 16 3

Virkelig gode opgavetimer og god TA 17 4

Generelt er forelæsningerne kanon - måske en smule 
flere eksempler på tavlen 13 1

Godt hvis eksaminatorier opgaver bliver lagt ud lige 
e�er tilhørende forelæsning 10 0

Nogle emnerne var meget kryptiske 13 5

Bedre prioritering af tiden til opgavetimer, mere fokus 
på de sidste opgaver. 9 2

Det er en meget god ide. 10 3

Det er fint for hvad det er, men mangler meget dybde 
for at blive rigtig godt 9 4

Vores TA var suveræn 8 4

Syntes nogen af emnerne er svære 10 6

Umulige slides 6 3

Mangler perspektiv til hvad vi skal bruge det vi lærer til 7 5

Vores TA var mega dårlig, kunne ikke stave, nervøs og 
meget aggressiv 8 6

Til opgavetime bedre tavleorden ved opgave 
gennemgang 6 5

Det har virket en smule meningsløst, fordi vi ikke 
rigtigt skal bruge det før meget senere. Og man kan m 9 22

Min tante hedder Monica. Hun er frisk og aktiv på 
Tinder. 1 16

HVIS DER VAR 50 CENT INDEN HVER TIME, VILLE DET 
MOTIVERE MIG TIL AT FØLGE BEDRE MED! 2 18

Kommentarer til DM534 generelt

29%

Engagement

28
Responses
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Responses Upvotes Downvotes

Måske hvis man kunne flække dansegulvet før 
eksamen? 3 19

Ville måske foretrække lidt mere swag 4 32

Response options Percentage

5 29 45%

4 26 40%

3 10 15%

2 0 0%

1 0 0%

Response options Percentage

Jeg deltog og synes at det er en god ide med et sådant 
kursus 24 36%

Jeg deltog og har ingen mening om et sådant kursus 0 0%

Jeg deltog og synes at det er en dårlig ide med et sådant 
kursus 0 0%

Jeg deltog ikke og synes at det er en god ide med et 
sådant kursus 39 59%

Jeg deltog ikke og har ingen mening om et sådant 
kursus 3 5%

Jeg deltog ikke og synes at det er en dårlig ide med et 
sådant kursus 0 0%

Hvor tilfreds er du med dit studie alt i alt (5 er bedst)

Ang. forkurset i programmering (2 dage sidst i august)

Count
93%

Engagement

65
Responses

Count
94%

Engagement

66
Responses
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Responses Upvotes Downvotes

👌 42 2

Tror det er en rigtig god ide da læringskurven i 
programmering er stejl hvis man starter fra scratch 23 0

God hjælp til at få instaleret de rigtige pogrammer til 
pogramering osv. Det gjorde vi ikke på kurset 22 0

Mega fedt kursus. Og lækkert at det ligger inden vi 
rigtigt starter på uddannelsen 17 1

Det var dejligt at have set lidt programmering før, så 
det hele ikke lignede en russisk novelle da jeg startede 14 1

Det var rigtig rart at få en langsom opstart på kurset 11 0

Havde jeg ikke selv snuset til programmering inden 
studiestart, ville jeg helt sikkert deltage. 10 0

Da datoen lå før studiestart, var det ikke muligt for mig 
at deltage. 9 2

Det skabte lidt mere ro omkring starten, både med 
basis og installation af programmer som man aldrig 
havde benyttet før

6 0

Rigtig lækkert i forhold til at komme ind i uni ånden 
inden resten af racet startede 6 0

Jeg ville gerne have været til det, men missede det da 
jeg ikke havde regnet med, at der ville være 
undervisning før studiestarten

7 1

Bare gør opmærksom på at det hvis man ikke har 
programmeret før. 4 0

Hvis det ikke kan være online, kan man måske linke til 
ressourcer online, som kan lidt det samme. 4 4

Dejlig, dejlig og atter dejlig børnehave. IIIIIH HVOR 
SKØNT 1 5

Vidste ikke det tog sted 2 7

PHP > Java 4 16

Fin børnehave, men ville foretrække at jeg blev hjulpet 
på toilet også 2 19

Gør det online :) 1 19

8==D 0 29

MIN TANTE HEDDER MONICA. HUN ER FRISK OG AKTIV 
PÅ TINDER. 2 32

Kommentarer til forkurset i programmering (2 dage sidst i
august)

21%

Engagement

20
Responses
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Responses Upvotes Downvotes

Bedre introduktion til GIT 24 1

Måske mere introduktion til LaTeX 15 1

Virkelig spændende og lærerigt, inden for en verden 
der kun vil fremad. 15 2

Fint at have for værktøjer til en god studiestart. Dog 
kunne afsættes mindre tid nogen gange, mest relevant 
med sofware emner

10 0

Introduktion til GitHub, Linux, LateX etc var gode, 
resten var meh 12 3

SFV var så kedeligt at de skulle lokke med flødeboller 11 2

No offense til TA'erne, men SFV timerne var generelt 
spild af mine skattekroner 14 5

Fedt med SF (Uden vejleder) timer, så man har 'huller' 
til f.eks. at arbejde på projekt, hvor folk generelt 
allerede er på skolen

12 3

Dejligt med fritimer 10 1

studiet er logisk og udfordre mig med mange 
spændende emner . Jeg føler jeg har taget det rigtige 
valg.

7 0

LaTax meget uforståeligt 9 3

Introduktion til programmer var for korte til at få rigtig 
forståelse 8 2

JEG VAR LOST. ER STADIG LOST. 15 9

Læren om strukturering af tid burde være en del af 
undervisningen på gym i stedet 4 0

Fedt koncept, ikke så god udførsel. 5 1

Same 8 4

Der ligges meget tid af til meget lidt. 4 1

For meget ligegyldig information. Send en mail med 
vigtig information istedet. 3 1

404 6 4

Der var meget udsving i kvaliteten i brugen af 
programmer fra TA side 4 3

me three 5 4

Flere pink post-it notes pls 2 2

Læser sidefag, enkelte dele lyder til at de kunne have 
været relevant for mig, især hvis jeg læser kandidaten 
også. Kunne måske have været rart hvis jeg havde 
været opmærksom på det og deltaget hvor jeg fandt 
det relevant

0 0

Nogle SFV timer kan undværes, fx når man skal sidde 
og arbejde i studiegrupper, som der ikke er det store 
behov for i starten. Og kahoot med gåder virker lidt 
som splid af tid.

2 2

Der var lidt langt til noget brugbart for os der har 
været på universitet før 1 1

Kommentarer til FF500

31%

Engagement

38
Responses
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Fik merit??? lidt mærkeligt da jeg ikke har gået på sdu 
før og meget er sdu relevant 4 4

Meget kønsdiskriminerende og marginaliserende over 
for os undertrykte minoriteter. 2 4

Intet bedre end fritimer. Flere af dem. 0 2

Meget viden gik igen fra gym 2 4

JOHAN luk så det porno til forelæsning! 0 4

Alt for mange heteroseksuelle heteronormative cis-
hanner som både manspreader og mansplainer. 3 8

JEG ER MAX MEURER 0 8

FØLER MIG NØGEN 0 8

Jeg er Max Meurer 0 11

Hvorfor kaldes jeg for han/hun? Hvad med 
genderfluidity? 0 11

MERE KONKRET: HJÆLP MIG. NU. 3 14

PLEASE HJÆLP MIG MAN 0 12

idk 0 12
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Der var dejligt travlt med sociale arrangementer i 
starten, god afledning (og afveksling) fra alt det nye 
fagligt

27 1

Det var godt med stydiestart dag og ryste sammen 
aktiviteter for at lære hinanden at kende 22 0

Det ik' så ringe endda 22 1

Det var nogle gode "Ryste sammen arrangementer" 19 0

super godt lavet med science rally 14 0

Det var et kanon program og især at det var planlagt 
over små 2 måneder!! 13 0

FABELAGTIGE FESTER MED FABELAGTIGE TUTORER 15 2

Lidt ærgerligt man ikke fik den berygtede rustur man 
ellers høre så meget om på uni 8 2

Der er nogen der er saltede over at de tabte science 
rally, hva'? #H9 10 4

Savner en advarsel om hvor dyr september blir, med 
sociale arrangementer og bøger 6 1

Hvorfor har naturvidenskabeligt fakultet ikke en 
"rigtig" rustur? 5 1

Måske flere vejvisere på uni første dag, nogle der står 
udenfor også 1 0

Ærligt jeg havde lyst til at begå vold da de vækkede 
mig til NAT-Turen 5 4

Ville være rart at ligge naturen tidligere, når den ligger 
senere har folk dannet grupper i forvejen og så 
snakker man mest med dem man kender i stedet for 
nye mennesker.

0 0

Det var godt nok frivilligt, men jeg synes næsten der 
foregik for meget til at mit hovede kunne overskue 
det.

2 3

Savner mere generel information 2 3

Orale, orale 
Du si'r, du vil ram-ram' para, orale 
Du si'r, du har shu�a og juu, orale 
Det her' til de yngre, orale 
Orale, orale 
Du si'r, du vil ram-ram' para, orale 
Du si'r, du har shu�a og juu, orale 
Det her' til de yngre, orale

0 3

Orale, orale 
Du si'r, du vil ram-ram' para, orale 
Du si'r, du har shu�a og juu, orale 
Det her' til de yngre, orale 
Orale, orale 
Du si'r, du vil ram-ram' para, orale 
Du si'r, du har shu�a og juu, orale 
Det her' til de yngre, orale

1 5

SPEKTROFOBI! 2 6

Kommentarer til studiestarten i øvrigt (rustur, tutorer, den
første weekend,...) og hvad der kunne gøre den bedre

26%

Engagement

28
Responses
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H9 is life 9 14

any female born a�er 1993 can't cook... all they know 
is mcdonald's , charge they phone, twerk, be bisexual , 
eat hot chip & lie

1 8

SOULJA BOY TELL'EM 2 9

Savner øl 2 11

ØL ØL ØL 1 11

Baby you know that I miss you 
I wanna get with you tonight but I cannot baby girl 
And that's the issue, girl you know I miss you 
I just wanna kiss you 
But I can't right now 
So baby kiss me thru the phone (kiss me thru the 
phone) 
I'll see you later on 
Kiss me thru the phone (kiss me thru the phone)

0 12

KISS ME THRU THE PHONE 0 12

Baby you know that I miss you 
I wanna get with you tonight but I cannot baby girl 
And that's the issue, girl you know I miss you 
I just wanna kiss you 
But I can't right now 
So baby kiss me thru the phone (kiss me thru the 
phone) 
I'll see you later on 
Kiss me thru the phone (kiss me thru the phone) 
S

1 14

HJÆLP MIG 0 22
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Der er en super sammenhæng mellem diskret mat, og 
intro til datalogi 32 1

Det gik hurtigt 31 0

Programmeringsprojekt fyldte mest dette første 
semester 25 0

Jeg ved stadig ikke hvad induktion er 24 1

Det er i grunden gået meget godt 23 1

PollEv er sku' en god måde at lave evalueringer på 18 0

spændende, fart på, sværhedsgraden i emnerne 
svinger en del 18 1

God opbygning med forelæsning og e�erfølgende uge 
med opgavetimer. Læringskurve i introktion til 
programmering var dog meget stejl, hvis man starter 
helt fra bynden.

15 1

Nice� 9 1

Programmeringsprojektet var så spændende at det gik 
ud over de andre fag. 8 1

Rigtigt mange opgaver der skal løses til hver uge. Ikke 
hver gang man kan nå alle. 11 4

Fedt at man kunne bruge noget af det man havde lært 
i kurser som d-mat til det her kursus 6 0

Meget info på lidt tid. Det stressende samtidig med at 
man vænne sig til en ny hverdag og mange sikkert 
også ligger i flyttekaos den første måned (eller 
pendler)

6 0

Forstår intet med Programmering i Lab timerne 😱😭 10 5

Det har gået for stejlt i programmering i forhold til når 
man er helt ny 7 3

Rolf stavet bagfra er næsten Floor 10 6

42 7 5

Jeg kunne lide 4 3

Du siger vi møder det, men folk der er færdig med 
bacheloren ved stadig ikke hvad induktion er 0 0

Svært at starte, stadig behind 4 4

jeg gik fra at være en seriøs elev, til kun at have unz i 
hovedet 6 6

Jeg kunne godt lide at 1 5

i�. at uddannelsen er normeret til de ca. 42 timer om 
ugen, så bruger man langt mere tid end det grundet 
sværhedsgraden af opgaverne.

2 7

Programmerings projektet måtte godt være større, til 
dem med mere erfaring. 0 6

VI BLIVER FÆRDIGE MED DET 0 6

Første? Er der flere? p.p 1 7

For meget læsning i programmering 0 8

Kommentarer til det første semester generelt

33%

Engagement

33
Responses
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tjo 0 9

Tsamina mina eh eh 
Waka waka eh eh 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa

1 13

Jeg er ikke Max Meurer 1 13

Dale a tu cuerpo alegría Macarena 
Que tu cuerpo es pa' darle alegría why cosa buena 
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena 
Hey Macarena 
Dale a tu cuerpo alegría Macarena 
Que tu cuerpo es pa' darle alegría cosa buena 
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena 
Hey Macarena

1 17

Kig mig ind i øjnene, brormand, hva' ska' jeg fortæl'? 
Shorta kigger på mig, tror, vi kun er kriminel' (Hvad?) 
Snakker for min brødre, orale 
Sidder for sig selv i en celle for at sælg' 
For jeg stoler på min' yngre, orale 
Mine yngre de plyndrer, orale 
Men mine yngre ska' skynd' sig, orale 
For shorta

1 22

Kig mig ind i øjnene, brormand, hva' ska' jeg fortæl'? 
Shorta kigger på mig, tror, vi kun er kriminel' (Hvad?) 
Snakker for min brødre, orale 
Sidder for sig selv i en celle for at sælg' 
For jeg stoler på min' yngre, orale 
Mine yngre de plyndrer, orale 
Men mine yngre ska' skynd' sig, orale 
For shorta

1 24

Response options Percentage

Ja 33 55%

Nej 27 45%

Response options Percentage

Ja 22 35%

Nej 41 65%

Deltog du i "Velkommen til IMADA" event'en?

Var du med på hytteturen?

Count
86%

Engagement

60
Responses

Count
90%

Engagement

63
Responses
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Response options Percentage

0 54 89%

1-2 5 8%

3-5 0 0%

Mere end 5 2 3%

Response options Percentage

Ja 2 3%

Nej 56 97%

Hvor mange gange har du brugt Code Caféen?

Deltog du i DataMataMøk-festen?

Count
87%

Engagement

61
Responses

Count
83%

Engagement

58
Responses


