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Hvad er dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 
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Projektarbejde 

Læringsmål for projektarbejdet Blev der ved semesterets begyndelse informeret om 

målene for projektarbejdet? 
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Hvad er dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 
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Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på 
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Uddannelsesevaluering 
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Side 25 af 28 
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Hvordan vurderer du, at din studiebelastning har været? 

 
 

Samlet status 

 

 

Projekt- og semesterevaluering 
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