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Uddannelsesevaluering 

BA Poplyd 
  
Har uddannelsen levet op til dine forventninger?   
Den har levet op til de studerendes forventninger. 
 
Det faglige indhold:   
De er meget tilfredse. 
 
Sammenhængen i uddannelsen:   
De virker, igen, meget tilfredse. Der er en enkelt, der har kommenteret på, at produktionsfaget på 4. semester ikke 
helt passede så godt ind.  
 
Studienævnets behandling af BA Poplyd: (opsamling)  
SN bemærker en generel positiv evaluering, der er stor tilfredshed med uddannelsen, som har levet op til de 
studerendes forventninger.  
Performance og produktionsfaget stikker ifølge én respondent ud. Studienævnet har allerede fokus på dette og der er 
allerede ændret på kurset bl.a. er det udvidet på indhold og ECTS er forhøjet til 15 fra 10.  
  
BA Almen  
 
Har uddannelsen levet op til dine forventninger?   
Studiet har levet op til forventningerne for alle respondenterne.   
 
Sammenhængen i uddannelsen:   
Hovedsagelig god respons, der er dog en kommentar om, at der var lidt kaos på det ene semester omkring 
opbygningen af kurserne.  
 
Kompetencer:   
Igen, positivt. Der vurderes at der er et stort udbytte af uddannelsen.  
 
Studiebelastning:  
Der er en kommentar om at der har været en del stress/studiebelastning på det 4. semester.  
 
Studienævnets behandling af BA Poplyd: (opsamling)  



Studienævnet bemærker generel tilfredshed med uddannelsen, som har levet op til forventningerne. En enkelt 
kommentar går på at der på at det ene semester har været kaos omkring opbygningen af kurserne, men det har SN 
allerede handlet på.  
Der er én kommentar som går på at 4. semester har en høj studiebelastning. Studienævnet er klar over udfordringen 
og har fokus på det løbende.  
  
KA Enkeltfaglig 
Har uddannelsen levet op til dine forventninger?   
Den enlige respondent svarer 'I nogen grad' og er ellers positiv ift. sammenhængen I uddannelsen.  
 
Studienævnets behandling af KA Enkeltfaglig: (opsamling)  
Da der kun er én respondent, og med få kommentarer er det svært for Studienævnet at handle på noget.  
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