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Har du yderligere kommentarer til din trivsel på din uddannelse? 

 Kunne være "Meget enig" ift. om jeg trives på studiet, hvis jeg havde været mere aktiv i de sociale arrangementer i 
1. semester. Studiemiljøet gjorde det dog muligt for mig at indhente det tabte, så at jeg har det godt mht. det 
sociale i dag. 

 Det er besværligt at være to-fagskandidat 

 Studiemiljøet er rigtig godt, men det er et meget stressende studie. 

 Jeg vil gerne have mere undervisning!!  
Min trivsel er god, men jeg er frustreret  over at jeg skal gå på kompromis med min faglighed ved at skulle nå alt 
for meget indenfor kort tid, have for lidt undervisning og ikke kunne fordybe mig ordenligt i mit arbejde. Jeg 
forsøger efter bedste evne, fordi jeg elsker og brænder for det jeg laver. Men jeg synes ikke jeg selv kan gøre 
mere end jeg gør. 

Har du yderligere kommentarer til fællesskabet på din uddannelse? 

 Folk er søde og rare, alle vil gerne hjælpe hinanden. Dog så sker der ikke megen gruppearbejde tværs folk, da 
man hurtigt fandt nogle enkelte at arbejde med altid. Ville på en måde være smart med en form for blanding af 
arbejdsgrupperne en gang i mellem for at 'spice' det lidt op. 

 Nogle er mere fælleskabssøgende end andre. 

 Jeg synes vi internt på studiet Musik, har et godt fællesskab. Jeg kender mange fra årgange et og to år over mig 
selv. Folk er venlige, sjove og søde. 
 
Vi har dog en dårlig kultur med hensyn til oprydning og ikke så stort fælles fodslag for at få det til at fungere. De er 
virkelig vigtigt på musik! 

 Min tilfredshed med fællesskabet på min uddannelse er godt understøttet af gruppearbejde og specifikt på mit 
studie har man også brug for hinanden til sine individuelle eksamener. 

Har du yderligere kommentarer til undervisernes engagement? 

 Underviserne er engagerede i deres undervisning, men der nogle få undtagelser, hvor der simpelthen ikke bliver 
nået at gennemgå det underviseren har forbedredt, hvilket tildels skyldes nedskæring på undervisningen, men 
også underviserens som ikke tager højde for nedskæringen. Dette medfører også til at der kan være for meget 
forberedelse hjemmefra, fx det at skal læse næsten 150 sider hver gang til et fag, som udgiver 5 ETC-point, kan 
godt forekomme som meget, hvis de andre fag på musik, som for det meste kun giver 5 ETC-point, man også har 
den uge, kræver det samme antal sider. Oveni ligger der også vores performance fag, hvilket vi godt kunne bruge 
flere timer af, især for klaver og sang, da 20 min. om uge igen ligger meget pres på forberedelsen hjemmefra og 
det ender med at det er det man vælger fra, da der måske er omkring 300 sider (plus, minus) der skal læses til en 
enkel undervisningsuge. 

 De kan nogle gange være lidt rodede/uplanlagte i deres undervisning, men de udstråler klar interesse og 
professionalisme, som er meget rart og motiverende. 

 Jeg har nogle virkeligt kompetente og dygtige undervisere, som fortjener stor ros og anerkendelse 

 Niveauet af engagement varierer selvfølgelig fra lærer til lærer, men de virker alle til at synes, at deres job er 
spændende, og så er der nogle stykker, der stikker ekstra meget ud. 

 Kan variere. 

Har du yderligere kommentarer i forhold til din kontakt med underviserne? 

 Jeg oplever den bedste behandling fra mine undervisere og vejledere, der nogle gange svarer på mine mails midt 
om natten.  
Stor ros! 

Har du yderligere kommentarer til videokonferencesystemet på din uddannelse 

 

Hvad er vigtigst for dig for at skabe gode studiearbejdspladser  (sæt max 3 krydser) - (med studiearbejdspladser 
menes steder på AAU, hvor du kan sidde og lave studiearbejde alene eller i en gruppe) - Hvis andet, notér 
venligst her 

 Kan ikke arbejde i støj. Så lyd og indretning (akustik og psykoakustik) er super vigtigt! 

AAU's nyoprettede Studiemiljøudvalg skal sikre et attraktivt og læringsunderstøttende studiemiljø. Over de 
næste 5 år har vi bl.a. afsat 500.000 kr. til konkrete, studenterdrevne projekter, der kan hjælpe os med at udvikle 
studiemiljøet. Har du forslag til sådanne projekter/indsatser på studiemiljøområdet? 

 Ved ikke om penge kan give flere timer, så undervisning i et bestemt fag, bliver mere gennemarbejdet og ikke 
overfladisk, hvilket medfører til yderligere selvstudie, der kan forårsage tab af studie og læring i andre fag.  
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Så det som jeg ønsker, er at der kommer flere timer til undervisning, så der kan blive gået i dybten med et 
fagområde, så vi som studerende, står stærkere og mere forberedte til arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 

 Så længe det er tværfagligt, så er det godt. Os oppe på musik har kun musikterapi og konservatoriet at snakke 
med i hverdagen. Vi er meget afskåret andre linjer. 

 Jeg synes det kunne være fantastisk at lave en årlig idræts eller aktivitetsdag for alle studerende. En festival eller 
et Ol hvor man kan dyste og hygge indenfor en masse forskellige sportsgrene. 
Det kunne være forskellige happenings der foregik rundt om i byen. ParkFodbold i Karolinelund.  
Beach Volley ved Nordkraft, løb i skovdalen osv. 

 Har samlet 631 underskrifter for at der burde være veganske måltider på alle universiteter. Det er miljøvenligt og 
etisk korrekt, og det er noget alle kan spise. Det er et kæmpe dilemma for veganere at studere og deltage ordenligt 
i et studiemiljø når fokus i mange kantiner ligger på kød, mælk, æg, kød og mælk, og kød og kød. Man er socialt 
udenfor og det kan ikke være rigtigt at der ikke er mad til alle.  
 
Så det ser jeg virkelig frem til at i får udviklet i løbet af de næste 5 år. Således at der minimum er et vegansk måltid 
pr. dag at vælge i mellem på universiteternes kantiner. Det er fx en god idé, når man har retter med kød i. At 
servere kødet ved siden af, så kød er et tilvalg i stedet for normen. 
 
I kan se underskriftsindsamlingen her: 
https://www.change.org/p/chartwells-danish-universities-aalborg-university-copenhagen-university-esbjerg-
university-canteen-leaders-aalborg-universitet-esbjerg-universitet-k%C3%B8benhavns-universitet-sign-and-
support-all-students-should-have-the-possibility-to-eat-in-the-ca 

 Nej. Studiemiljøet er godt i Musikkens Hus 

 Det ville helt klart være fordelagtigt at drage fra mange forskellige kompetencer fra forskellige studieretninger og 
ikke mindst fakulteter. Samtidigt skal sådan noget også gerne foregå et ret centralt sted, så det også forekommer 
attraktivt for flest mulige studerende og ikke for en niche der føler de har tid fordi det er "tæt nok på". 


