
 
Studienævnet for MUSIK  

Foråret 2018 

2. semester, Almen 

 

Uddannelse og semester: 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 
enkelte kurser/moduler? 

 

Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 
uge på mine studier:   

 



Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 

er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 

læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 
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Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 

kommunikeret 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 
undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 

læringsmålene 
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2. semester, Poplyd 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 

enkelte kurser/moduler? 

 

Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 

uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 

læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 

er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 
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Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 

Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 

undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 

læringsmålene 
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2. semester 

 

Opgavens type 

 

Vælg vejleder 

 

Vurder din/jeres egen indsats i forhold til vejledning 

 

Vurder dit/jeres faglige udbytte af vejledningsforløbet 

 



Angiv din/jeres samlede vejledningstid i timer (cirka) 

 

Hvor ofte har du/I haft vejledning ? 

 

Din/jeres vurdering af vejledningens omfang 

 

Har du/I brugt semesterets kurser i forbindelse med dette projekt ? 

 

Har vejleder hjulpet med kildegrundlag herunder litteratur i vejledningsforløbet 
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Samlet vurdering af vejledningen 
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4. semester, Almen 

 

Uddannelse og semester: 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 

enkelte kurser/moduler? 

 

Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 
uge på mine studier:   

 



Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 

er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 

er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 
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Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 

Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 
undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 

læringsmålene 
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4. semester, Poplyd 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 

enkelte kurser/moduler? 

 

Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 

uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 

læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 

er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 
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Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 

Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 

undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 

læringsmålene 
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4. semester 

 

Opgavens type 

 

Vælg vejleder 

 

Vurder din/jeres egen indsats i forhold til vejledning 

 

Vurder dit/jeres faglige udbytte af vejledningsforløbet 

 



Angiv din/jeres samlede vejledningstid i timer (cirka) 

 

Hvor ofte har du/I haft vejledning ? 

 

Din/jeres vurdering af vejledningens omfang 

 

Har du/I brugt semesterets kurser i forbindelse med dette projekt ? 

 

Har vejleder hjulpet med kildegrundlag herunder litteratur i vejledningsforløbet 
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Samlet vurdering af vejledningen 
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8. semester, Enkeltfaglig 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 

enkelte kurser/moduler? 

 

Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 

uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 

læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 

er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 
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Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 

Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 

undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 

læringsmålene 
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8. semester, Tofaglig 

 

Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for de 

enkelte kurser/moduler? 

 

Læringsindsats - Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer pr. 

uge på mine studier:   

 

Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 

læringsmålene? - Undervisningens omfang var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 
er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 

 



Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? - Undervisningens niveau var: - På en skala fra 1 til 5 , hvor 1 

er ikke tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højest 
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Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 

Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Mængden af 
stof var passende i forhold til læringsmålene 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - De valgte 

undervisnings- og arbejdsformer er velegnede 

 



Angiv i hvor høj grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 

læringsmålene 
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8. semester 

 

Opgavens type 

 

Vælg vejleder 

 

Vurder din/jeres egen indsats i forhold til vejledning 

 

Vurder dit/jeres faglige udbytte af vejledningsforløbet 

 



Angiv din/jeres samlede vejledningstid i timer (cirka) 

 

Hvor ofte har du/I haft vejledning ? 

 

Din/jeres vurdering af vejledningens omfang 

 

Har du/I brugt semesterets kurser i forbindelse med dette projekt ? 

 

Har vejleder hjulpet med kildegrundlag herunder litteratur i vejledningsforløbet 
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Samlet vurdering af vejledningen 
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10. semester 

 

Opgavens type 

 

Vælg vejleder 

 

Vurder din/jeres egen indsats i forhold til vejledning 

 

Vurder dit/jeres faglige udbytte af vejledningsforløbet 

 



Angiv din/jeres samlede vejledningstid i timer (cirka) 

 

Hvor ofte har du/I haft vejledning ? 

 

Din/jeres vurdering af vejledningens omfang 

 

Har du/I brugt semesterets kurser i forbindelse med dette projekt ? 

 

Har vejleder hjulpet med kildegrundlag herunder litteratur i vejledningsforløbet 
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Samlet vurdering af vejledningen 
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