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Modulet har været gennemført med 8 studerende og reduceret fremmøde. I alt har der været 5 
undervisningsdage med fremmøde samt to dage med netbaseret undervisning. Undervisningen er 
varetaget af adjunkt XX og lektor YY, samt en ekstern underviser. 

Modulet har generelt fået en dårlig evaluering, det primære fokus i evalueringen har været, at der var for få 
dage med fremmøde. Dette var de studerende blevet oplyst om på forhånd, men informationen har 
åbenbart ikke været tilstrækkelig tydelig. Alternativt var modulet blevet aflyst, hvilket de studerende også 
var informeret om. 

Udover kritikken af fremmødedage er der følgende kritikpunkter: 

Lavt fagligt niveau og manglende koordinering mellem underviserne.  
De studerende var meget forskellige i forhold til hvor langt de var i deres studie. For nogle var det sidste 
modul inden afgangsprojekt, for andre var det deres første modul. En underviser har flere gange i sin 
undervisning spurgt ind til niveauet, hvor der ikke har været kommentarer fra holdet. Lene-Theresa og 
Gundi har inden modulets opstart holdt flere planlægningsmøder, men begge må nødvendigvis erkende at 
de studerende ikke har oplevet kontinuiteten. Dette må forbedres til næste modul. 

Løbende mundtlig evaluering og introduktion af studieaktivitetsmodellen. 
Vi må ligeledes erkende at den mundtlige evaluering og introduktion samt en aktiv brug af 
studieaktivitetsmodellen ikke har levet op til akkrediteringskravene. Dette samt en mere fyldestgørende 
modulbeskrivelse tager den modulansvarlige det fulde ansvar for – og problematikken er taget til 
efterretning i forhold til kommende moduler. 

Ikke alle indholdstemaer blev berørt. 
Det var ikke muligt at finde en underviser til det juridiske tema. Dette peger på en strukturel og generel 
problemstilling i forhold til samarbejdet mellem EVU og grunduddannelserne. Grunduddannelserne 
skemalægger for et halvt år af gangen, hvilket gør det vanskeligt at rekvirere undervisere når EVU 
aktiviteter som oftest bliver oprettet med relativ kort varsel. Underviserne har forsøgt at finde jurister 
eksternt. 
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