
STUDIESTARTSUNDERSØGELSEN 2017 – Musik 

 

Køn 

 

Hvornår afsluttede du din adgangsgivende eksamen? 

 

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

Aalborg Universitet? 

 



Hvornår hørte du første gang om den uddannelse, som du nu går på? 

 



 

 

Uddyb gerne 
 En tidligere studerende havde anbefalet mig studiet 

Hjalp Åbent Hus dig med at afklare dit studievalg? 

 



Hjalp Studiepraktik dig med at afklare dit studievalg? 

 

Har du lagt mærke til "Make It Real"-kampagnen før nu? 

 

Hvor har du set "Make It Real"-kampagnen? 

 

Hvor har du set "Make It Real"-kampagnen? - Andet  
 

Hvad er dit indtryk af "Make It Real"-kampagnen? 

 

Uddyb gerne 
 Den er da fin :) 
 Det giver blod på tanden, og opfodrer hver enkelt studerne til selv at skabe sin fremtid. 



 

 

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



 

 

Levede informationen du modtog inden studiestart op til dine forventninger 

(læselister, bogkøb, oprettelse i Moodle, skema, bestilling af AAU Card, hvor 
du skulle møde op, mm.)?  

 

Hvilken information savnede du? 
 Svært at finde rundt i Moodle, bogliste osv.. 
 information om parkering 

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre kommunikationen med nye 
studerende inden studiestart? 

 Skrive ud omkring bogliste osv. 
 aner det ikke- I gør det vist så godt som det er muligt 



 

 

Uddyb gerne 
 jeg har børn så jeg er lidt en outsider 
 Lige fra start var det ordentlig modtagelse og udførlig introduktion fra både lærere og specielt 

tutorer. 

Har du forslag til hvordan studiestarten kan blive bedre på din egen 

uddannelse? 
 ja, man kunne være imødekommende overfor folk med børn, ved at lave noget fælles hvor børn må 

være med de første par timer. Så kunne vi smutte igen. Jeg ved folk er unge og gerne vil drikke sig 
fulde, men det ville gøre at jeg følte mig mere med og velkommen 

Har du forslag til, hvordan det fælles studiestartsarrangement og den fælles 
fest kan blive bedre? 
 

Har tutorerne bidraget positivt til din studiestart? 

 

Uddyb gerne - og forslag til forbedringer er meget velkomne 
 mange arrangementer 

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? 

 

Kommentarer generelt 
 
 



Nationalitet 

 

Samlet status 

 


