
 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 

Musik, 2. semester, almen 
Besvaret: 2 
Udsendt til:   
 

Samlet status 

 

 
 
Uddannelse og semester: 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 
enkelte kurser/moduler? 

 



Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 
uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, 
metodisk og læringsmæssigt? 

 



Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?  

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din 
læring? 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc) understøttet din læreproces? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen 
med de øvrige studieelementer på uddannelsen? 

 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 
undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 

 
 
 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 

Musik, 2. semester, poplyd 
Besvaret: 2, 1 nogen svar 
Udsendt til:   
 
 

Samlet status 

 
 

 
 
Uddannelse og semester: 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 
enkelte kurser/moduler? 

 



Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 
uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, 
metodisk og læringsmæssigt? 

 



Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?  

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din 
læring? 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc) understøttet din læreproces? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen 
med de øvrige studieelementer på uddannelsen? 

 

Forslag til, hvordan semestret kunne blive mere udbytterigt 
• Jeg synes det er svært grænsende til det umulige at lave en generel vurdering på tværs af 

kurserne, da såvel de forskellige underviseres som min egen indsats har svinget alt efter evner og 
interesser. 

• Mere praktisk 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 
undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 

Musik, 4. semester, almen 
Besvaret: 2 
Udsendt til:   
 
 

Samlet status 

 
 

 
 
Uddannelse og semester: 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 
enkelte kurser/moduler? 

 



Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 
uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, 
metodisk og læringsmæssigt? 

 



Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?  

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din 
læring? 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc) understøttet din læreproces? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen 
med de øvrige studieelementer på uddannelsen? 

 
 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 
undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 

 
 
 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 

Musik, 4. semester, poplyd 
Besvaret: 5 
Udsendt til:   
 
 

Samlet status 

 

 
 
Uddannelse og semester: 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 
enkelte kurser/moduler? 

 



Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 
uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, 
metodisk og læringsmæssigt? 

 



Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?  

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din 
læring? 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc) understøttet din læreproces? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen 
med de øvrige studieelementer på uddannelsen? 

 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 
undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 

 
 
 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 

Musik, 6. semester 
Besvaret: 4, 1 nogen svar 
Udsendt til: 10 
 
 

Samlet status 

 
 

 
 
Uddannelse og semester: 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 
enkelte kurser/moduler? 

 



Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 
uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, 
metodisk og læringsmæssigt? 

 



Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?  

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din 
læring? 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc) understøttet din læreproces? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen 
med de øvrige studieelementer på uddannelsen? 

 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 
undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 

 
 
 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 

Musik, Enkeltfaglig, 8. semester 
Besvaret: 2, 1 nogen svar 
Udsendt til: 2 
 
 

Samlet status 

 

 
 
Uddannelse og semester: 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 
enkelte kurser/moduler? 

 



Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 
uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, 
metodisk og læringsmæssigt? 

 



Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?  

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din 
læring? 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc) understøttet din læreproces? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen 
med de øvrige studieelementer på uddannelsen? 

 
 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 
undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 

 
 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 

Musik, tofaglig, 8. semester 
Besvaret: 1 
Udsendt til: 4 
 
 

Samlet status 

 

 
 
Uddannelse og semester: 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 
enkelte kurser/moduler? 

 



Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 
uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, 
metodisk og læringsmæssigt? 

 



Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?  

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din 
læring? 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Musik, Semesterevaluering, Forår 2020 
 
Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc) understøttet din læreproces? 

 

Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen 
med de øvrige studieelementer på uddannelsen? 

 
 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 
undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 

 
 
 


	musik_2.sem_almen_F20
	Musik, 2. semester, almen Besvaret: 2 Udsendt til:
	Samlet status
	Uddannelse og semester:
	Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de enkelte kurser/moduler?
	Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. uge på mine studier:
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, metodisk og læringsmæssigt?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din læring?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc) understøttet din læreproces?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen med de øvrige studieelementer på uddannelsen?
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og kommunikeret
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af stof var passende i forhold til læringsmålene
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte undervisnings- og arbejdsformer er velegnede
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til læringsmålene

	musik_2.sem_poplyd_F20
	Musik, 2. semester, poplyd Besvaret: 2, 1 nogen svar Udsendt til:
	Samlet status
	Uddannelse og semester:
	Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de enkelte kurser/moduler?
	Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. uge på mine studier:
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, metodisk og læringsmæssigt?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din læring?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc) understøttet din læreproces?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen med de øvrige studieelementer på uddannelsen?
	Forslag til, hvordan semestret kunne blive mere udbytterigt
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og kommunikeret
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af stof var passende i forhold til læringsmålene
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte undervisnings- og arbejdsformer er velegnede
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til læringsmålene
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	Samlet status
	Uddannelse og semester:
	Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de enkelte kurser/moduler?
	Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. uge på mine studier:
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, metodisk og læringsmæssigt?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din læring?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc) understøttet din læreproces?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen med de øvrige studieelementer på uddannelsen?
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og kommunikeret
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af stof var passende i forhold til læringsmålene
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte undervisnings- og arbejdsformer er velegnede
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	Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. uge på mine studier:
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, metodisk og læringsmæssigt?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din læring?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc) understøttet din læreproces?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen med de øvrige studieelementer på uddannelsen?
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og kommunikeret
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af stof var passende i forhold til læringsmålene
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte undervisnings- og arbejdsformer er velegnede
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til læringsmålene

	musik_6.sem_sidefag_F20
	Musik, 6. semester Besvaret: 4, 1 nogen svar Udsendt til: 10
	Samlet status
	Uddannelse og semester:
	Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de enkelte kurser/moduler?
	Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. uge på mine studier:
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, metodisk og læringsmæssigt?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din læring?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc) understøttet din læreproces?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen med de øvrige studieelementer på uddannelsen?
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og kommunikeret
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af stof var passende i forhold til læringsmålene
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte undervisnings- og arbejdsformer er velegnede
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	Musik, Enkeltfaglig, 8. semester Besvaret: 2, 1 nogen svar Udsendt til: 2
	Samlet status
	Uddannelse og semester:
	Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de enkelte kurser/moduler?
	Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. uge på mine studier:
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, metodisk og læringsmæssigt?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din læring?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc) understøttet din læreproces?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen med de øvrige studieelementer på uddannelsen?
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og kommunikeret
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af stof var passende i forhold til læringsmålene
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte undervisnings- og arbejdsformer er velegnede
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til læringsmålene
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	Samlet status
	Uddannelse og semester:
	Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de enkelte kurser/moduler?
	Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. uge på mine studier:
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad fik du overblik over fagene?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad lærte du at anvende fagenes metoder?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad inspirerede kurserne dig fagligt, metodisk og læringsmæssigt?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet relevant/interessant?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad var stoffet for svært?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad understøttede formidlingen af stoffet din læring?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad har kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc) understøttet din læreproces?
	Udbytte af semestret - I hvor høj grad synes du, kurserne hænger sammen med de øvrige studieelementer på uddannelsen?
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og kommunikeret
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af stof var passende i forhold til læringsmålene
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte undervisnings- og arbejdsformer er velegnede
	Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til læringsmålene


