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Musik Studiemiljøevaluering 
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Samlet status 

 
 

 
 
Uddannelse og semester: 

 
 

Lokation (semestrets base, evt. flere svar) 

 



Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  - Lokalerne er velegnede til den 
undervisning, der foregår i dem (udstyr, indeklima, indretning osv.)  

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  - Der er studiearbejdspladser, 
der understøtter det faglige miljø på uddannelsen og campus generelt 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  - Der er gode faciliteter til 
pauser og socialt samvær med andre studerende  
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  - Jeg trives på min uddannelse 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  - Jeg oplever et godt socialt 
fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  - Jeg oplever et godt fagligt 
fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 

 

Har du yderligere kommentarer til din trivsel og fællesskabet på din 
uddannelse, så skriv dem gerne her  
 



Har du personligt oplevet krænkende adfærd og eller diskrimination i 
forbindelse med dit studie? (eksempelvis mobning, vold, sexchikane, 
diskrimination pga. køn, etnicitet m.v.)? 

 

Hvilken type af krænkende adfærd og/eller diskrimination har du personligt 
oplevet i forbindelse med dit studie (vælg evt. flere svarmuligheder)?  

 

Hvem har du oplevet den krænkende adfærd/diskriminationen fra i forbindelse 
med dit studie (vælg evt. flere svarmuligheder)? 
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Sprog 
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