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Kære Thomas og Mona. 
 
Ifølge kvalitetssikringssystemet skal den modulansvarlige skrive en samlet afrapportering for et diplommodul, så 
hermed får du et par stikord fra det aktuelle hold, Thomas. Jeg har haft sidste undervisning d.d. 
 

- Fint at have tre undervisere, da vi supplerer hinanden 
- Generel tilfredshed med indholdet 
- Diverse drøftelser om rækkefølgen af emner, fordelt på de tre dage. Ingen konsensus 
- Godt at have vekslen mellem oplæg og gruppearbejde, hvor man sætter ord på sine tanker om opgaven 
- Et pres at skulle præstere noget konkret om opgaven allerede på første dag 
- Pia og Kirstens oplæg blev opfattet som ”at male fanden på væggen” med meget fokus på alt det negative, 

man kunne komme ud for 
- Oplevelse af, at henvendelse til vejleder (efter opfordring fra Thomas i velkomstbrevet) blev mødt med 

besked om, at man gjorde det forkert og ikke måtte henvende sig direkte til vejlederen, selv om 
vedkommende stod på listen 

- Ønske om, at den studerende selv kan gå ind på plagiatfunktionen på wiseflow og tjekke egen opgave 
- Ønske om, at man først skal svare på, om opgave må udleveres til andre, når eksamen er bestået (så man 

ikke siger ja til, at en dårlig opgave ses af andre) 
 
Og så et ønske fra mig, Thomas, hvis du vil give besked videre til pågældende sekretær: Når man bestiller lokale i 
Kolding, så får man det, som rummet sidst er brugt, med mindre sekretæren på forhånd melder, at der skal være 
bordopstilling til xx antal personer. Derfor var der ingen borde og stole i lokalet i dag, da jeg kom – rummet havde 
været brugt til en type eksamen, hvor der ikke havde været borde/stole. Det er en let ting at rette, når bare man ved 
det ved bestillingen af lokalet…. Så sørger pedellen nemlig for, at det er i orden med pågældende antal siddepladser 
på dagen. 
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