
Studiestartsundersøgelsen 2016 
Musik 

 

Alder 

 

Køn 

 

Hvilken adgangsgivende eksamen har du? 

 



Hvornår afsluttede du din adgangsgivende eksamen? 

 

I hvilken region i Danmark havde du fast bopæl, inden du blev optaget på 
Aalborg Universitet? 

 

På hvilket tidspunkt overvejede du for første gang at søge ind på den 

uddannelse, som du nu går på? 

 



Hvornår traf du din endelige beslutning om at søge ind på den uddannelse, du 

nu går på? 

 

Hvad har du lavet det sidste år, inden du blev optaget på din uddannelse? 

 

Uddyb gerne 
 



 

 

Uddyb gerne, hvis der var andre grunde af stor betydning for dit valg af 
Aalborg Universitet 

 Det vigtigeste for mig var det uddannelse kunne udbyde. 

Levede velkomsten på den første studiedag op til dine forventninger? 

 

Hvorfor levede velkomsten ikke op til dine forventninger? 
 Jeg blev ikke inviteret med på rusturen, som mine andre klassekammerater (musikvidenskab) 

havde være på i sommerferien. Personligt mener jeg at det er meget dårlig stil af studiet at 
''glemme'' elever. Man burde sende fælles emails ud med den slags. Dette kan være medvirkende 



til en svær studiestart for nogle mennesker, når resten af klassen på forhånd har fået et fællesskab. 

Især på så småt et studie som musikvidenskab. 

Levede uddannelsens introduktionsforløb op til dine forventninger? 

 

Hvorfor levede introduktionsforløbet ikke op til dine forventninger? 
 Opstarten var ustruktureret. 

Levede informationen du modtog inden studiestart op til dine forventninger 

(læselister, bogkøb, oprettelse i Moodle, hvor du skulle møde op, mm.)?  

 

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre kommunikationen med nye 

studerende inden studiestart? 
 Alt information skal i højere grad være samlet på ét sted. Det var meget svært at finde hoved og 

hale i tingene. 
 En samlet liste udarbejdet med ting man skal huske inden studiestart. 
 Klare boglister, bedre vejledning til moodle 

Har du deltaget i sociale arrangementer i forbindelse med studiestarten? 

 

Hvordan er din indstilling til alkohol ved disse sociale arrangementer? (1 - 
meget positiv, 5 - meget negativ) 

 



Er du faldet godt til og kommet godt i gang med studiet? 

 

Hvorfor er du ikke faldet godt til eller kommet godt i gang med studiet? 
 

Oplever du, at du indtil nu har truffet det rigtige uddannelsesvalg? 

 

Forventer du at fortsætte med en kandidatuddannelse på Aalborg Universitet? 

 

 

 



Hvilken uddannelse har din mor (sæt kryds ved hendes højeste 

uddannelsesniveau)? 

 

Hvilken uddannelse har din far (sæt kryds ved hans højeste 

uddannelsesniveau)? 

 



Hvordan er du blevet opmærksom på din uddannelse/Aalborg Universitet? (sæt 

gerne flere krydser) 

 



Uddyb gerne 
 Selvom jeg har søgt på mange musik uddannelser vidste jeg ikke at poplyd eksisterede. Det var 

først da min mors kollega gjorde opmærksom på det, at jeg fandt uddannelsen. 
 Musikuddanelsen var ude på vores gymnasium for at spille lidt musik med os og for at fortælle os 

om selve uddannelsen. Dette var medvirkende til at jeg ændrede min mening fuldstændig om 

hvilken retning min uddannelse skulle gå. 

Hjalp Åbent Hus dig med at afklare dit studievalg? 

 

Hjalp Studiepraktik dig med at afklare dit studievalg? 

 

Hjalp Uddannelse uden grænser dig med at afklare dit studievalg? 

 
 

Nationalitet 

 



Uddannelse 

 

Samlet status 

 


