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Uddannelsesevaluering 

BA Poplyd  

Generelle kommentarer 

Én respondent kan vi ikke basere meget på. Men kommentarerne vedrørende sammenhæng er ganske 'spot on', og 
det nye tilvalg fra 5. semester imødekommer disse. 

Studienævnets behandling af BA Poplyd: 

Pga. kun én respondent udarbejdes der ikke en handlingsplan, da det er svært at basere noget på så få besvarelser.  

BA Almen  

Generelle kommentarer: 

Overvejende tilfredshed med det faglige indhold. 

De fleste respondenter giver udtryk for at uddannelsen møder det forventede niveau. En enkelt studerende udtrykker, 
at niveauet er over forventet. 

Sammenhængen i uddannelsen vurderes til at være god. 

Respondenterne synes generelt de har gode kompetencer og færdigheder. 

Et flertal af de studerende vurderer deres kompetencer til middel, i forhold til tilrettelæggelse af egen læring. 
Halvdelen vurderer deres evner indenfor digital teknologi til middel. 

Generelt er de studerende meget positive. Der er dog lige et par stykker, som kommenterer, at der er en høj 
studiebelastning. 
En studerende angiver at det var svært at vurdere det forventede niveau. 
Der efterlyses tid til fordybelse, og hjælp til selvstudie. 



Studienævnets behandling af BA Almen: 

Generelt positive tilbagemeldinger.  

Der bør informeres mere om krav og forventninger, som skal være med til at gøre de studerende mere "studieklar" fra 
starten (ved kursusstart).  

Manglende tid til fordybelse: de studerende bør gøres opmærksom på at de skal være skarpere på at forbedre deres 
egen tilrettelæggelse/prioritering af tid.  

Anders Bonde vil prøve at undersøge, hvor mange opgaver der stilles på de enkelte kurser på de respektive semestre.  

Mulige tiltag: 
Workshop/kursus på tværs af skolen i "studie-parathed".  
Semesterstartsmøder/stormøde (forventningsafstemning ift. indhold/eksamen) – bliver en realitet fra E18. 

KA Enkeltfaglig  

Generelle kommentarer: 

Det faglige indhold vurderes til middel. 

Det faglige niveau vurderes til over forventet niveau. 

Sammenhængen vurderes til middel.  

Respondenterne er fra 'hverken enige eller uenige' til 'meget enige' i at uddannelsen har givet dem gode kompetencer 
i musikvidenskabelige færdigheder og teorier. 

Der ønskes mere tid til Profileringsfaget. 

Studienævnets behandling af KA Enkeltfaglig: 

Generel positiv evaluering.  

Der ønskes mere tid til Profileringsfaget, dog vil det være svært at imødekomme.   

  

  

 

 

 

 

 



 

 


