
 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

1. 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 

 

 

 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

Forslag til, hvordan semestret kunne blive mere udbytterigt 
 

 

 
 
 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

1. semester Poplyd 
 

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 

 

 

 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

Forslag til, hvordan semestret kunne blive mere udbytterigt 

 

 
 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

3. 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 

 

 

 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

Forslag til, hvordan semestret kunne blive mere udbytterigt 
 

 

 
 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

3. semester Poplyd 
 

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 

 

 

 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

Forslag til, hvordan semestret kunne blive mere udbytterigt 

 

 
 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

5. semester 
 

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 

 

 

 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

Forslag til, hvordan semestret kunne blive mere udbytterigt 
 

 

 
 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

7. semester KA Enkeltfaglig 
 

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 

 

 

 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

Forslag til, hvordan semestret kunne blive mere udbytterigt 

 

 
 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

9. semester KA Enkeltfaglig 
 

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 

 

 

 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

Forslag til, hvordan semestret kunne blive mere udbytterigt 
 

 

 
 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

9. semester KA Tofaglig 
 

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 

 

 

 



 

 
Studienævnet for Musik 

Semesterevaluering Efterår 2018 

Forslag til, hvordan semestret kunne blive mere udbytterigt 
 

 

 
 


