
 

 
Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier 

Studiemiljøevaluering Forår 2017 

Musik Bachelor (Almen og Poplyd) og Kandidat 
Udsendt til: 47 
Besvaret af: 15 
Svarprocent: 32 % 
 

Uddannelse 
 

 
 
Semester 

 
Hvis andet, hvilket semester? 
 

Lokation (semestrets base, evt. flere svar) 

 
Hvis andet, hvilken lokation? 
 



Vurdér i hvilken grad: 
 
De fysiske forhold, som dannede rammen om semesterets afvikling?  - 
Undervisningslokaler 

 
 
Vurdér i hvilken grad: 
 
De fysiske forhold, som dannede rammen om semesterets afvikling?  - Indeklima 

 
 
Vurdér i hvilken grad: 
 
De fysiske forhold, som dannede rammen om semesterets afvikling?  - Udstyr 
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Vurdér i hvilken grad: 
 
De fysiske forhold, som dannede rammen om semesterets afvikling?  - 
Gruppearbejdspladser 

 
 
Vurdér i hvilken grad: 
 
Der er gode faciliteter til pauseaktiviteter?  - Hyggekroge 

 
Vurdér i hvilken grad: 
 
Der er gode faciliteter til pauseaktiviteter?  - Fysiske aktiviteter 

 



Vurdér i hvilken grad: 
 
Der er gode faciliteter til pauseaktiviteter?  - Kantine 

 
 
Vurdér i hvilken grad: 
 
Der er gode faciliteter til pauseaktiviteter?  - Indretningen af bygningen inviterer til 
socialt samvær 

 
 
Vurdér i hvilken grad: 
 
Mine fysiske omgivelser er stimulerende for læring 
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Hvis du har yderligere kommentarer til de fysiske og æstetiske forhold - beskriv da 
så konkret som muligt de positive forhold eller problemer, du har oplevet. Tilføj 
gerne forandringsforslag. Kommenter også gerne hvis du ofte opholder dig på flere 
lokationer. 

• Musikinstrumenterne er generelt i dårlig fysisk stand, hvilket ofte kan hæmme de muligheder, vi 
har, når vi benytter sammenspilslokalerne.  
Til gengæld er computerlab, de andre computere og lokalerne i sig selv i rigtig god stand.  
 
Klimaet er ikke altid lige tilfredsstillende. Lidt for ofte er der koldere i lokalerne, end der burde være 
i forhold til årstiderne. Udluftningen er generelt god, men afhænger af hvilket lokale, man befinder 
sig i. 

• Jeg synes Musikkens Hus er et meget klinisk sted at opholde sig. Der er meget hvidt, meget beton 
og mange grå vægtæpper. Jeg synes ikke det indgyder til hygge i pauserne, men det er ikke noget 
der påvirker mig i undervisningen eller arbejdet. Det kan dog diskuteres hvorvidt, jeg kan tænke og 
arbejde kreativt i de omgivelser.  
Jeg synes det kunne være fantastisk hvis man kunne male væggene og at vi på 
musikuddannelserne fik lov til at sætte et mere personligt præg på bygningerne. 

• Udstyret og instrumenter på Musikvidenskab er håbløst nedslidt til et punkt der tangerer ubrugeligt. 
• Lokalerne er som sådan fine, jeg finder det dog problematisk, at folk virker til at være dårligere og 

dårligere til at rydde op efter sig selv, især i gruppelokalerne. 

 
Vurdér i hvilken grad: 
 
Jeg oplever et godt studiefællesskab blandt de studerende? 

 



Vurdér i hvilken grad: 
 
Jeg trives på min uddannelse? 

 
Hvis du har yderligere kommentarer til de psykosociale forhold -beskriv da så 
konkret som muligt de positive forhold eller problemer, du har oplevet. Tilføj gerne 
forandringsforslag. 

• Jeg synes vi har et fantastisk socialt netværk på uddannelsen og jeg holder meget af underviserne 
som de studerende der er i min hverdag.  
Jeg har selv haft en del personlige problemer på dette semester, som har påvirket mig meget i min 
hverdag på studiet. 

• Jeg syntes vi har et godt socialt miljø på musikuddannelserne. 

 
Sprog 

 
Samlet status 
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