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Semesterevaluering Efterår 2015 

1. semester: 

Generelt om vejledning: 

Der var overordnet tilfredshed med vejledningen. 

Der var tvivl om formålet med forløbet og hvad det skulle resultere i.   

1 SEM. ALMEN 

Respondenter: 7 

Studerende: 8 

Svarprocent:88 % 

Læringsmål: 

71 % af respondenterne mener, de er blevet præsenteret for læringsmålene. De øvrige 

respondenter mener, at de nogenlunde er blevet præsenteret for læringsmålene.  

Læringsindsats: 

57 % af respondenterne har brugt mellem 20-30 timer om ugen på studiet.  

43 % af respondenterne har brugt mellem 30-40 timer om ugen på studiet.  

Vurdering af undervisningens omfang og niveau: 

Der er overordnet tilfredshed med undervisningens omfang og niveau. Tilfredsheden med 

undervisningens niveau er dog en højere.  

Udbytte af semestret: 

Respondenterne giver udtryk for, at udbyttet af semestret har været tilfredsstillende.  

29 % af respondenterne syntes i nogen grad, at stoffet var for svært.  

For at gøre semestret mere udbytterigt, foreslog respondenterne at afsætte mere tid til kurserne, 

således der er tid til at gennemgå hele stoffet og have mere dybdegående undervisning. 

Afvikling af semestret: 

Læringsmål og krav til prøver kan formuleres klarere.  

43 % af respondenterne syntes i ringe grad, at læringsmålene og krav til prøver og eksemen er blevet 

formuleret og kommunikeret. 

Alt i alt har undervisningsforløbet, i middel til høj grad, givet respondenterne et godt udbytte i 

forhold til læringsmålene.  
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1. SEM. POPLYD 

Respondenter: 5 

Studerende: 8 

Svarprocent:63 % 

Læringsmål: 

60 % af respondenterne mener, at de nogenlunde er blevet præsenteret for læringsmålene. De 

øvrige respondenter mener, at de er blevet præsenteret for læringsmålene.  

Læringsindsats: 

Alle respondenter vurderede forskelligt hvor mange timer de ugentlig brugte på studiet. Det 

ugentlige timeforbrug på studiet går fra at være 10-20 timer til at være 50 timer eller flere.  

Vurdering af undervisningens omfang og niveau: 

Der er overordnet tilfredshed med undervisningens omfang og niveau. 

Udbytte af semestret: 

Respondenterne giver udtryk for, at udbyttet af semestret har været tilfredsstillende.   

For at gøre semestret mere udbytterigt, foreslog en respondent, at studieordningen har mere klare 

retningslinjer, således at forventninger og formalia er afstemt mellem underviserne. Mht. udstyr, 

ønskes det fra respondenterne, at der tildeles flere midler til studie og dets faciliteter, samt at der 

ryddes bedre op i øvelokalerne.  

Afvikling af semestret:  

Der er overordnet tilfredshed med afviklingen af semestret. Respondenterne giver dog udtryk for, at 

kravet til musikhistorieeksamen, og formålet med pilotprojekterne i historie, ikke blev uddybet 

tilfredsstillende. 

 

KONKLUSION FRA STUDIENÆVNET 

Studienævnet konkluderer at der er overordnet tilfredshed med omfang og niveau. Der er 

foruroligende mange, der mener, at de bruger meget lidt tid på deres studie. 

Mange mener at læringsmålene og prøvekravene kan formuleres mere klart. 

Vedr. Historeundervisningen sættes fokus på koordineringen underviserne imellem til det 

kommende semester. Det anføres i kursusevalueringerne at modellen med pilotprojekter fungerer 

godt. Studienævnet påpeger at der skal arbejdes med at kommunikere idéen med pilotprojekterne 

tydeligere til de studerende fra kursets start. 
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Det anføres i evalueringerne fra flere kurser at flere timer ville være mere passende til det ret 

omfattende materiale.  

En POPLYD studerende påtaler, at studieordningen kunne være mere tydelig, men studienævnet 

fastholder at studieordningen skal være bredere og henviser til semester- og modulbeskrivelsen, 

hvor mere specifikke detaljer fremgår.  Studienævnet indstiller til at underviserne peger på semester 

og modulbeskrivelserne.  

3. semester 

Generelt om vejledning: 

Der var overordnet tilfredshed med vejledningen. 

3 SEM. ALMEN: 7 RESPONDENTER  

Respondenter: 7 

Studerende:9 

Svarprocent: 78% 

Læringsmål: 

71 % af respondenterne mener, at de nogenlunde er blevet præsenteret for læringsmålene. De 

øvrige respondenter mener, at de er blevet præsenteret for læringsmålene.  

Læringsindsats: 

Det er forskelligt hvor mange timer respondenterne har brugt på deres studie.  

6 af respondenterne har henholdsvis brugt mellem 20-30, 30-40 og 50 eller flere timer ugentlig på 

deres studie. 1 respondent har brugt 40-50 timer ugentlig.  

Vurdering af undervisningens omfang og niveau: 

Der er overordnet tilfredshed med undervisningens omfang og niveau. 

Udbytte af semestret: 

Respondenterne giver udtryk for, at udbyttet af semestret har været tilfredsstillende.  

28 % af respondenterne syntes, at stoffet, i nogen til høj grad, var svært.  

For at gøre semestret mere udbytterigt, blev det foreslået at forlænge forelæsningerne, da det 

opleves, at det er svært at nå stoffet.  

Afvikling af semestret: 

Der er overordnet tilfredshed med afviklingen af semestret. 
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3. SEM. POPLYD 

Respondenter: 10 

Studerende:13 

Svarprocent:77 % 

Læringsmål: 

50 % af respondenterne mener, at de er blevet præsenteret for læringsmålene. 40 % af 

respondenter mener, at de nogenlunde er blevet præsenteret for læringsmålene, og 10 % mener, at 

de ikke er blevet præsenteret for læringsmålene.  

Læringsindsats: 

Det er forskelligt hvor meget tid respondenterne har brugt på deres studie.  

9 af respondenterne har henholdsvis brugt mellem 20-30, 30-40 og 40-50 timer ugentlig på deres 

studie. 10 % (1 respondent) har brugt 10-20 timer ugentlig.  

Vurdering af undervisningens omfang og niveau: 

20 % vurderer undervisningens omfang til at være mindre tilfredsstillende.  

Undervisningens niveau vurderes overordnet til at være tilfredsstillende.  

Udbytte af semestret: 

Respondenterne giver udtryk for et tilfredsstillende udbytte af semestret i forhold til flere af 

emnerne. Dog syntes 30 % af respondenterne i ringe grad, at formidlingen af stoffet understøttede 

deres læring. Derudover syntes 20 % af respondenterne i ringe grad, at kurserne inspirerede dem, og 

at stoffet var relevant/interessant.  

For at gøre semestret mere udbytterigt, blev det foreslået, at forøge timer og forekomst for 

forelæsninger. Der ønskes også mere fokus på målsætningen og regler for eksamen, samt at opgaver 

i højere grad er klart formulerede.  

Afvikling af semestret: 

20 % af respondenterne mener slet ikke, at læringsmålene og krav til prøver og eksamen er blevet 

klart formuleret og kommunikeret. De øvrige respondenter mener, at de i passende til høj grad er 

blevet formuleret og kommunikeret.  

20 % af respondenter mener i ringe grad, at mængden af stof var passende i forhold til 

læringsmålene, og at undervisningsforløbet har givet dem et godt udbytte i forhold til 

læringsmålene. De øvrige respondenter mener det dog i passende til høj grad.  

 

KONKLUSION FRA STUDIENÆVNET 

Et overvejende flertal finder afviklingen af semestret tilfredsstillende. Studienævnet indstiller til at 

underviserne peger på semester og modulbeskrivelserne.  
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5. semester 

Generelt om vejledning: 

Der var overordnet tilfredshed med vejledningen. 

Tre grupper kunne godt have brugt mere vejledningstid, men to af dem vurderer, at de selv skulle 

have opsøgt det. 

5 SEM. Almen og POPLYD (Bachelorprojekt) 

Respondenter: 7 (almen) 

Studerende:19 

Svarprocent: 37% 

Læringsmål: 

57 % af respondenterne mener, at de nogenlunde er blevet præsenteret for læringsmålene. De 

øvrige respondenter mener, at de er blevet præsenteret for læringsmålene. 

Læringsindsats: 

Det er forskelligt hvor meget tid respondenterne har brugt på deres studie.  

29 % af respondenterne har henholdsvis brugt mellem 10-20, 20-30 og 30-40 timer ugentlig på deres 

studie. 14 % af respondenterne (1 respondent) har brugt 50 eller flere timer ugentlig.  

Vurdering af undervisningens omfang og niveau: 

Der er overordnet tilfredshed med undervisningens omfang og niveau. 

43 % af respondenterne mener, at undervisningens omfang og niveau var middel tilfredsstillende. De 

øvrige respondenter mener, at undervisningens omfang var tilfredsstillende, hvor 14 % mener, at 

undervisningens niveau var meget tilfredsstillende.  

Udbytte af semestret: 

Respondenterne giver udtryk for et tilfredsstillende udbytte af semestret i forhold til flere af 

emnerne. Dog syntes 43 % af respondenterne i nogen til høj grad, at stoffet var svært. Derudover 

syntes 43 % af respondenterne i ringe grad, at kursusmaterialet understøttede deres læreproces.  

Afvikling af semestret: 

Der er overordnet tilfredshed med afviklingen af semestret. 

14 % af respondenterne (1 respondent) syntes i ringe grad, at undervisningsforløbet har givet et 

godt udbytte i forhold til læringsmålene.  

 



 
Studienævnet for Musik 

Opsamling  

Semesterevalueringer 

Efterår 2015 

 
KONKLUSION FRA STUDIENÆVNET 

Undervisning er er dette tilfælde vejledning. Der er overordnet tilfredshed med afviklingen af 

semestret. 

7. semester 

Generelt om vejledning: 

Der er kun én gruppe, som har givet tilbagemelding på vejledningsforløbet.  

7 SEM. ENKELTFAGLIG 

Respondenter: 4 

Studerende: 5 

Svarprocent: 80% 

Læringsmål: 

50 % af respondenterne syntes ikke, at de blev præsenteret for læringsmålene ved opstart. 25 % af 

respondenterne syntes henholdsvis, at de blev eller nogenlunde blev præsenteret for 

læringsmålene.  

Læringsindsats: 

Det er forskelligt hvor meget tid respondenterne har brugt på deres studie.  

50 % (2) af respondenterne brugte 40-50 timer ugentligt på deres studie. 1 respondent brugte 20-30 

timer og 1 brugte 0-10 timer ugentligt på deres studie.  

Vurdering af undervisningens omfang og niveau: 

Der er overordnet tilfredshed med undervisningens omfang og niveau. 

75 % af respondenterne var middel tilfreds med undervisningens omfang og niveau, og 25 % var 

tilfreds med undervisningens omfang og niveau.  

Udbytte af semestret: 

Respondenterne giver udtryk for et tilfredsstillende udbytte af semestret i forhold til flere af 

emnerne. Dog syntes 50 % af respondenterne i ringe grad, at de fik et overblik over fagene, at 

kurserne inspirerede dem, og at stoffet var relevant/interesseret. Derudover syntes 50 % af 

respondenterne slet ikke, at kurserne hang sammen med de øvrige studieelementer på 

uddannelsen.  

For at gøre semestret mere udbytterigt, blev det forslået fra respondenterne at udvide kurserne 

indenfor musikpædagogik, således der er større mulighed for at bruge det i efterfølgende arbejdsliv. 

Derudover blev der ønsket mere tid til profileringsfaget. Der skal også være mere klarhed omkring 

formål og plan for kurserne.  
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Afvikling af semestret: 

50 % af respondenterne syntes slet ikke, at læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart 

formuleret og kommunikeret.  

50 af respondenterne syntes i ringe grad, at de valgte undervisnings- og arbejdsformer var 

velegnede, og at undervisningsforløbet har givet dem et godt udbytte i forhold til læringsmålene. 

Ifølge respondenterne er det især i faget kuratering, at krav til prøver og eksamen ikke er blevet 

kommunikeret tydeligt.   

KONKLUSION FRA STUDIENÆVNET 

 

Studienævnet peger på, at undervisere og studienævn vil bestræbe sig på fremadrettet at være i 

bedre dialog med de kandidatstuderende og de udfordringer de har.   

9. semester 

Generelt om vejledning: 

Flere af de studerende følte ikke, at de havde modtaget decideret vejledning, men nærmere fået en 

form for vejledning i forbindelse med kursusgangene. De studerende gav udtryk for, at de ønsker 

individuel/gruppe vejledning i forlængelse af kursusgangene. Derudover gav de også udtryk for, at 

definitionen på synopsis var uklar.  

 

KONKLUSION FRA STUDIENÆVNET 

Studienævnet medgiver, at der mangler vejledning i forbindelse med afviklingen af modulet i 

musikpsykologi. Studienævnet vil undersøge muligheden for ændring af forløbet i samarbejde med 

undervisere. 

10. semester 

Generelt om vejledning: 

Der var overordnet tilfredshed med vejledningen. 

En enkelt studerende udtrykker, at han/hun gerne ville have haft mere vejledning, men udtrykker, at 

det til dels også var selvforskyldt.  

KONKLUSION FRA STUDIENÆVNET 

Ikke yderligere kommentarer fra studienævnet. 


