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Semesterevaluering Historie Efteråret 2017 

 
Hvilken uddannelse går du på på dette semester? 

 
På hvilket semester har du fulgt undervisningen? 

 
 
Har du været på praktikophold på dette semester 

 
Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram i Danmark? 
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Tænk på din egen læringsindsats i løbet af semestret. 
 
Jeg har alt i alt i dette semester pr. uge på mine studier i gennemsnit brugt (husk at medregne de 
timer, du har brugt på dit projektarbejde i løbet af semestret) 

 
 
Et semesters moduler udløser 30 ECTS-point, som svarer til en forventet arbejdsindsats på i alt 825 
timer pr. semester, dvs. ca. 37,5 timer om ugen igennem semesteret, dog med varierende belastning 
i undervisnings-, projekt- og eksamensperioder. 
 
Angiv på basis af ovenstående i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Jeg 
vurderer, at min samlede arbejdsindsats på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets 
forventninger til mig.  

 
 
Angiv i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Ved semesterstart blev der fra 
studiets side informeret klart om sammenhængen mellem studieaktiviteterne på semestret. 
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Angiv i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Jeg satte mig ind i studieordningens 
mål for de enkelte kurser. 

 
 
Hvordan har dit samlede udbytte af de forskellige studieaktiviteter været (fx i form af viden, 
(praktiske) færdigheder, nye/forstærkede kompetencer mv.)?  

 
 
 
Jeg udarbejdede eller var med til at udarbejde et projekt på dette semester.  

 
Hvilken type projektarbejde var der tale om? 
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Angiv i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Jeg synes, at 
gruppedannelsesprocessen forløb hensigtsmæssigt. 

 
Jeg udarbejdede projektet sammen med andre. 

 
 
Angiv i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: 
 - Samarbejdet i gruppen var efter min mening godt. 

 
 
 - Jeg mener, at jeg bidrog konstruktivt til samarbejdet i gruppen. 

 
 
 
 
 



 Side 5 af 6 

 
Blev projektet udarbejdet i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner? (Her tænkes både på 
projekter "bestilt" udefra og samarbejde på dit/jeres initiativ)  

 
 

 
Foregik dit praktikforløb i udlandet? 

 
Hvordan bedømmer du det faglige udbytte af dit praktikforløb? 

 
 
 
Foregik studieopholdet i udlandet? 

Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke  

Hvordan bedømmer du det faglige udbytte af dit studieophold?  

Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke  
 

Ville du anbefale andre studerende at tage på studieophold i udlandet til dit valgte 
uddannelsessted.?  

Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke  
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Har du lyst til at hjælpe andre studerende med oplysninger om dit udlands- eller praktikophold 
(eventuelt deltage ved informationsarrangementer)? 

Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke  

 

Angiv i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Jeg 
følte mig gennem semestret velinformeret om de praktiske forhold (skemaer, aflysninger, 
lokaleændringer, tilmeldingsfrister m.v.). 

 
 
Hvordan var de fysiske forhold, som dannede rammen om semestrets afvikling 
(undervisningslokaler, indeklima, udstyr, osv)?:  

 
 
 
Samlet status 

 


