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Sammenfattende undervisningsevalueringsrapport 

Uddannelse/Uddannelser: Økonomi 

Studieleder: Thomas Markussen 

Studieår: 2018/19 

 

Alle ECTS-givende aktiviteter evalueres ved hvert gennemløb 

Gennemførte bachelorprojekter, specialer, projektorienterede forløb, feltarbejder 

og masterprojekter skal evalueres. Er der en af disse kategorier af studieaktiviteter, 

der ikke er blevet evalueret og i så fald hvorfor? 

Nej 

Er der kurser eller andre ECTS-givende aktiviteter, der ikke er blevet evalueret og 

i så fald hvorfor: 

Nej 

Svarprocenter 

Svarprocent efterårssemestret: E18: 31% 

Højeste: 64,6% 

Laveste:8,3% 

Svarprocent forårssemestret: F19: 26% 

Højeste: 58,7% 

Laveste: 2,0% 

Svarprocent forrige år efterårssemestret: E17: 30% 

Svarprocent forrige år forårssemestret: F18: 29%  



 

2 

 

Svarprocent efterårssemestret: E18: 31% 

Højeste: 64,6% 

Laveste:8,3% 

Målsætning for svarprocent: Mindst 25% for at et fag kan 

opnå A. 

Vores målsætning er at øge 

svarprocenten betydeligt. 

Studielederen vil gøre mere 

for at få underviserne til at 

tilskynde de studerende til at 

evaluere. 

 

Opfordrer studieleder jævnligt underviserne til at evaluere i 

undervisningstiden:  

Ja. 

I mailbeskeder om både 

midtvejs- og slutevalueringer 

opfordres underviserne til at 

sætte 5-8 minutter i 

undervisningen af til at 

udfylde evalueringsskemaet. 

Vi vil overveje hvordan disse 

beskeder og måden de 

udsende på kan revideres, så 

svarprocenten kan øges. 

 

Opfordrer studieleder til at første undervisningsgang indledes 

med at underviser fortæller, hvilke ændringer i kurset, der er 

blevet foretaget i forhold til sidste gennemløb.  

Nej 
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Svarprocent efterårssemestret: E18: 31% 

Højeste: 64,6% 

Laveste:8,3% 

Redegør kort for om der derudover er gjort noget for at øge 

svarprocenten: 

De studerendes opfordres via 

mail og studiebeskeder til at 

evaluere deres undervisning. 

Vigtigheden af at evaluere 

understreges. 

Endvidere opfordres 

forelæsere og 

holdundervisere til at drøfte 

midtvejsevalueringen med de 

studerende.  

 

Behandling af de indkomne studenterevalueringer 

Fordeling af evalueringerne i A, B og C Antal 

efter- 

året 18 

Antal 

for-

året 19 

A-vurdering 

A‐vurderinger gives, når der foreligger særdeles gode evalueringer, og hvor det 

eksempelvis konstateres at underviseren har foretaget eksemplariske initiativer, 

og der således er indhøstet positive erfaringer, som andre undervisere eller 

fagelementer kan lære af. 

5 fag ud 

af 41   

 

38 Hold 

ud af 

116 

8 fag 

ud af 

47. 

37 

Hold 

ud af 

127 

  

B-vurdering 

B‐vurderinger gives, når forholdene anses for tilfredsstillende. En sådan 

vurdering udelukker ikke, at meddelelsen om resultatet til underviseren 

ledsages af forslag til forbedringer og tilpasninger, men initiativet overlades 

som udgangspunkt til underviseren. 

36 fag 
(et fag delt 
mellem to 

undervisere 

fik samlet 
set B 

selvom den 

ene 
underviser 

fik A) 

39 fag 

81 

hold 
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73 Hold 
 

C-vurdering 

C‐vurderingen gives, når forholdene på et eller flere punkter er så kritisable, at 

forholdene skal forbedres under overvågning af studie‐ og/eller institutledelse 

(afhængigt at problemets karakter). C-vurderinger kan også gives, hvis der er 

brug for at ændre på andre aspekter af et fagelement end undervisningen, 

eksempelvis kursusindholdet, kravene til deltagerforudsætninger, det faglige 

niveau eller undervisningens omfang. 

Ingen 

fag fik 

C.  

5 Hold 

Ingen 

fag fik 

C.  

9 Hold  

 

Refleksion over fordelingen af undervisningsevalueringerne i kategorierne A, B og C og 

svarprocenterne: 

Kategorisering gives på brundlag af svarene på fire kernespørgsmål i evalueringsskemaet (om 

opfyldelse af målbeskrivelse, formidling, samlet udbytte, samt deltagelse), og på grundlag af 

svarprocenten i evalueringen. De fire kernespørgsmål kan bevares med værdierne 1-5, hvor 5 er den 

mest positive evaluering. 

A gives til fag (forelæsninger) hvis gennemsnittet er mindst 4,5 OG svarprocenten er på mindst 

25%.I F19 havde 4 fag en svarprocent på under 25% hvorved de blev tildelt et B. 

Studienævnet kan efter et skøn afvige fra disse regler. Et fag blev i F19 hævet til A da det lå lige 

under 4,5 (4,49), men underviser havde foretaget en særlig indsats for at forbedre og udvikle faget. 

For kategori A fokuseres på de særlig positive erfaringer, der er gjort i perioden: 

A-fagene er generelt karakteriserede ved, at underviserne lægger vægt på udviklingen af den 

pædagogiske tilgang i faget, og ikke kun på det faglige indhold (f.eks. Matematisk A og B). Flere af 

A-fagene er fagligt særdeles ambitiøse (f.eks. Development Economics og Advanced Development 

Economics – Micro Aspects). De studerende sætter tilsyneladende pris på, at der stilles høje, faglige 

krav til dem. 

Kategori B (sandsynligvis den store middelgruppe) kommenteres kun ganske kort: 

De to dårligst evaluerede B-fag er begge karakteriseret ved omfattende brug af gæsteforelæsninger. 

Studielederen følger op med underviserne for at afklare, om denne tilgang skal justeres. 
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Det generelle indtryk af evalueringerne (både A og B fag) er at det går godt. Langt de fleste 

evalueringer er overvejende positive, og vidner om at underviserne på Økonomi generelt er dygtige 

og engagerede. 

 

For kategori C beskrives, hvilke opmærksomhedspunkter evalueringerne peger på og i forlængelse 

heraf, hvilke justeringer og øvrige opfølgningsinitiativer det har eller vil give anledning til. 

Hvis et fag får C, vurderer studielederen hvilke foranstaltninger der skal foretages. Skal faget 

revideres eller nedlægges. Skal underviser tilbydes kompetenceudvikling eller skal en anden 

underviser overtage faget. Som nævnt ovenfor er ingen fag i dette semester i kategori C. 

Hvis et hold i et fag har fået C undersøges årsageren og det vurderes hvorvidt underviseren skal 

fortsætte med at undervise. Hvis det tænkes gavnligt, indsættes forskellige former for hjælp til 

forbedring af undervisningen f.eks. mentorstøtte fra kolleger eller forelæser.  

Opfølgningsinitiativer. Her nævnes særligt initiativer vedr. kompetenceudvikling. 

Instituttet fortsætter sit samarbejde med PCS om vejledning af fastansatte undervisere. 

Pædagogik sættes på dagsordenen ved medarbejdermøder. 

Links til de bagvedliggende evalueringsdata. Hvis der ikke linkes, skal det fremgå, hvilket materiale 

undervisningsevalueringsrapporten er baseret på (eksempelvis spøgeskemaer): 

Spørgeskemaer via Survey Exact. 

Hvordan er datamaterialet tilvejebragt: 

Via Survey Exact. 

Tilgår resultaterne af undervisningsevalueringerne underviser, den kursusansvarlig (hvis der er en 

kursusansvarlig), institutleder og studienævn? 

Hver underviser og dennes studerende modtager det respektive fags evalueringer samt 

holdundervisningens evalueringer. Studienævnet modtager alle evalueringerne samt oversigter over 

svarprocenter og kategoriseringerne. Et undervisningsevalueringsudvalg under studienævnet drøfter 

evalueringer, svarprocenter og indstiller forslag til handlinger samt krævende beslutninger til 

studienævnet. Undervisningsevalueringsudvalget består af Studielederen, en VIP fra studienævnet, 1 

til 2 studerende fra studienævnet og en TAP (undervisningsplanlæggeren). 

 

 


