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Semesterevaluering (ingen projekt på semester) 
 
Kvalitativ og kvantitativ evaluering 
De studerende har evalueret semestret kvantitativt via elektroniske spørgeskemaer ved semestrets 
afslutning.  
Resultatet af de kvantitative evalueringer fremgår i det følgende.  
 
Behandling af de kvalitative evalueringer fremgår af referat fra studienævnet. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller derunder er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan offentliggøres. 
 
ENGLISH 
Qualitative and quantitative evaluations  
The students have evaluated the semester quantitatively through electronic questionnaires the end 
of the semester. 
The results of the quantitative evaluations appear below.  
 
The discussion of the qualitative evaluations appears in the summary of the Study Board meeting. 
 
Evaluations questions and answers that have only had 3 respondents or less have been erased 
from the report, as there have been too few respondents for the answers to be published. 
 
 
Evalueringen er udsendt til 54 respondenter 



Antal svar: 1 
Samlet status 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke.   
 
  
  

 
Semesterevaluering 
 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke. 
  
 
  
På semestret oplevede jeg den problembaserede og projektorientereret 
undervisningsform som befordrende for udvikling af ... 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke. 

  
 
 
Hvor enig er du i, at underviserne ... 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke. 
  
 
  
  
  
Hvordan vurderer du din ... 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke. 
  
 
  
Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie i dette 
semester?  
(det gælder alle dine studieaktiviteter herunder problembaseret 
projektarbejde, undervisning og individuelt studiearbejde) 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke.   
 
  
 
Hvor enig eller uenig er du i, at studieaktiviteterne på semestret var 
tidsmæssigt planlagt på en hensigtsmæssig måde? 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke.   



 
  
  
  
Hvor tilfreds har du været med din kontakt til ... 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke. 
  
 
  
I hvilken forbindelse har du haft kontakt (mail, telefonisk eller fysisk) til 
studenterstudievejledningen? 
(det er muligt at sætte flere kryds) 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke.   
 
  
  
  
Har du deltaget i faglige og/eller sociale arrangementer arrangeret af 
studerende eller studenterforeninger? 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke.   
 
  
 
  
  
 

 
Projektevaluering 
 
Har du skrevet projekt / skriftlig opgave i en gruppe på dette semester? 
Gruppe defineres som 1-7 personer. 
Da der har været mindre end tre respondenter, offentliggøres resultatet af evalueringen ikke. 
  
  
 

 Studienævnets behandling 
Studienævnet behandlede evalueringerne på studienævnsmøde den 31. oktober 2022. 
Studienævnets behandling fremgår af referatet.  
 


