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Semesterevaluering 
 
Generel vejledning  
 
Semesterevaluering er en gennemgang af din studierelevante aktivitet i løbet af 
semesteret. Aktiviteten skal sammenlagt udgøre en arbejdsmængde på 15 
studiepoint. Det svarer til 15 ugers selvstændigt kunstnerisk arbejde i 25-30 timer pr. 
uge. 
 
Semesterevalueringen varer 40 min. Den finder sted på dit atelier men er ikke 
offentlig.  
 
Du skal forberede en præsentation, der varer ca. 10 min. Præsentationen kan bestå 
af dokumentation i digital form eller af fysiske værker.  
 
Vær opmærksom på, at gennemgangen ikke er en kvalitativ kritik af enkelte værker, 
men derimod en samlet evaluering af din studieaktivitet og praksis. Din præsentation 
skal altså vise, hvad du har lavet i løbet af semesteret: både afsluttet arbejde, work-
in-progress, skitser og eventuelt forkastet materiale.  
 
Derudover kan du også vise og beskrive andre studierelevante aktiviteter, 
eksempelvis udstillinger, (både som deltager, arrangør og beskuer), konkurrencer, 
læsning af fag- og skønlitteratur, skrivning, research, noter, materialeundersøgelser 
o.a., der er relevant for din kunstneriske praksis. Det gælder dog kun for så vidt, 
materialet ikke er en del af uddannelsens øvrige curriculum, altså hvad du har lavet, 
læst, etc. i forbindelse med deltagelse i obligatoriske kurser og andre kurser i 
semesterplanen. 
 
For dig som studerende er semesterevalueringen en mulighed for at gøre status over 
din egen indsats i løbet af semesteret, og selve præsentationen er en god mulighed 
for at begynde at opbygge et relevant portfolio. 
 
For os som undervisere er semesterevalueringen en mulighed for at få et indblik i de 
dele af studerendes projekter og udvikling, som vi måske ikke kender så godt. 
Dermed kan vi bedre understøtte den videre aktivitet. 
 



 
FAQ  
 
Kom i god tid inden evalueringen.  
 
Hvis du vil bytte din tid på den fremsendte liste, kan du gøre det, hvis du kan finde en anden 
studerende, der vil bytte plads med dig. Indbyrdes bytte SKAL meddeles 
studieadministrationen senest kl. 12 dagen inden evalueringen.  
 
Hvis du bliver syg eller har symptomer på COVID-19, skal du hurtigst muligt melde det til 
studieadministrationen. Det gælder ligeledes, hvis der er tale om ”fagligt begrundet fravær”. 
Dvs. hvis du pga. en udstilling, eksterne kurser el. lign ikke har mulighed for at deltage i 
evalueringen. 
 
I begge tilfælde vil du skulle deltage i en re-evaluering indenfor de frister, der er i henhold til 
SU for indberetning af studieaktivitet i det efterfølgende semester og senest sammen med 
næste ordinære evaluering for at opnå de til bedømmelsen tilhørende studiepoint.   
 
Det kan ikke garanteres, at en evt. re-evaluering bliver foretaget af din praksisgruppe- 
underviser. 
 
Grundet COVID-19 situation, behøver vi undtagelsesvis ikke at se dokumentation på sygdom.  
 
 
HVIS DU ER SYG ELLER HAR SYMPTOMER SKAL DU BLIVE HJEMME.  
 
 
 


