
 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Uddannelsesevaluering Forår 2020 
 

Uddannelsesevaluering BA i musik almen  
 
Besvaret af: 1 
 

Samlet status 

 
 

Hvilken uddannelse er du i færd med at afslutte / har du afsluttet? 

 

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?  

 

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne 
sommer? 
 

I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 

 

Yderligere kommentarer vedr. dine forventninger til uddannelsen? 
 



I hvilken grad vurderer du, at uddannelsens moduler/kurser lå i forlængelse af 
hinanden, således at der var en klar progression i uddannelsen? 

 

 

Hvordan har dit faglige udbytte af hele uddannelsen været (fx. i form af viden, 
nye forstærkede kompetencer etc.)? 

 
 

I hvor høj grad var studiet tilrettelagt således, at du kunne opfylde 
uddannelsens læringsmål (kompetenceprofil)? - Se evt. uddannelsens 
studieordning: https://studieordninger.aau.dk/ 
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Uddannelsesevaluering Forår 2020 
 
Sprog 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Uddannelsesevaluering Musik Forår 2020 
 

Uddannelsesevaluering BA i Musik Almen  
 
Besvaret af: 3 
 

Samlet status 

 
 

Hvilken uddannelse er du i færd med at afslutte / har du afsluttet? 

 

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?  

 
 

I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 

 



I hvilken grad vurderer du, at uddannelsens moduler/kurser lå i forlængelse af 
hinanden, således at der var en klar progression i uddannelsen? 

 
 

Hvordan har dit faglige udbytte af hele uddannelsen været (fx. i form af viden, 
nye forstærkede kompetencer etc.)? 

 
 

I hvor høj grad var studiet tilrettelagt således, at du kunne opfylde 
uddannelsens læringsmål (kompetenceprofil)? - Se evt. uddannelsens 
studieordning: https://studieordninger.aau.dk/ 
 
 

 
 

Sprog 
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Uddannelsesevaluering Musik Forår 2020 
 

Uddannelsesevaluering KA i Musik Etfaglig 
 
Besvaret af: 1 
 

Samlet status 

 
 

Hvilken uddannelse er du i færd med at afslutte / har du afsluttet? 

 

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?  

 
 

I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 

 
 



I hvilken grad vurderer du, at uddannelsens moduler/kurser lå i forlængelse af 
hinanden, således at der var en klar progression i uddannelsen? 

 

Hvordan har dit faglige udbytte af hele uddannelsen været (fx. i form af viden, 
nye forstærkede kompetencer etc.)? 

 

I hvor høj grad var studiet tilrettelagt således, at du kunne opfylde 
uddannelsens læringsmål (kompetenceprofil)? - Se evt. uddannelsens 
studieordning: https://studieordninger.aau.dk/ 
 
 

 
 

Sprog 

 



 

 
Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 

Uddannelsesevaluering Musik Forår 2020 
 

Uddannelsesevaluering KA i Musik Tofaglig  
 
Besvaret af: 1 
 

Samlet status 

 

Hvilken uddannelse er du i færd med at afslutte / har du afsluttet? 

 

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?  

 
 

I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 

 



I hvilken grad vurderer du, at uddannelsens moduler/kurser lå i forlængelse af 
hinanden, således at der var en klar progression i uddannelsen? 

 
 

Hvordan har dit faglige udbytte af hele uddannelsen været (fx. i form af viden, 
nye forstærkede kompetencer etc.)? 

 

I hvor høj grad var studiet tilrettelagt således, at du kunne opfylde 
uddannelsens læringsmål (kompetenceprofil)? - Se evt. uddannelsens 
studieordning: https://studieordninger.aau.dk/ 
 
 

 

Sprog 
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