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Evaluering af projektvejledning, Musik 
 
Formålet med evalueringen af vejledningen er gennem en løbende dialog mellem 
vejledere, studerende og studiet at vurdere, om vejledningsforløbet inden for de givne 
rammer støtter de studerendes læring i forhold til læringsmålene optimalt. 
Det er hensigten med evalueringsordningen: 
 

 at deltagerne i vejledningsforløbet evaluerer vejledningen, tilrettelæggelsen og 
afviklingen af vejledningsforløbet 

 at deltagerne i vejledningsforløbet ikke kun vurderer om forløbet efter deres 
opfattelse har været udbytterigt eller ej, men også mere præcist hvad i forløbet og 
af hvilke grunde forløbet eller elementer heri har været udbytterigt eller ej 

 at deltagerne giver studiet en detaljeret, præcis og relevant tilbagemelding, der 
muliggør justeringer og forbedringer af planlægning og gennemførelse af 
fremtidige vejledningsforløb. 
 

Praktiske oplysninger inden du går i gang: 
 
spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål i forbindelse med evalueringen, du kan 
ikke springe i disse, men skal svare i rækkefølge. En del af spørgsmålene kræver svar 
inden du kan gå videre. Du vil ikke kunne se spørgsmålene før du er i gang med din 
besvarelse. 

 du kan kun afgive din besvarelse en gang 

 der skal afleveres minimum én besvarelse pr. gruppe - men I er velkommne til at 
evaluere individuelt  

 inden du afslutter skal du printe din besvarelse og aflevere den sammen med 
projektet. 
 

Gruppens medlemmer 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Semester 
 

(1)  1. semester 

(11)  2. semester 

(3)  3. semester 

(12)  4. semester 

(5)  5. semester 

(6)  7. semester  

(14)  8. semester 

(15)  9. semester 

(9)  10. semester 

 

Opgavens type 

(1)  Projekt 

(2)  Synopsis 



 

 

(3)  Speciale 

 
 

Vælg vejleder 

(1)  Anders Bonde 

(7)  Mads Walther Hansen 

(2)  Mark Grimshaw 

(3)  Martin Knakkergaard 

(4)  Ole Izard Høyer 

(5)  Peder Kaj Pedersen 

(6)  Tore Mortensen 

(9)  Kristian S. Ross Kristensen 

(10)  Justin Christensen 

(11)  anden 

 
 

Min/vores vejleder var ikke på listen. Vejleder var: 
____________________ 
 
 

Vurder din/jeres egen indsats i forhold til vejledning 

(1)  Meget utilfredsstillende 

(2)  Utilfredsstillende 

(3)  Tilfredsstillende 

(4)  Meget tilfredsstillende 

(5)  Yderst tilfredsstillende 

 
 

Vurder dit/jeres faglige udbytte af vejledningsforløbet 

(1)  Meget ringe 

(2)  Ringe 

(3)  Passende/Middel 

(4)  Tilfredsstillende 

(5)  Meget tilfredsstillende 

 
 

Hvad var godt ved vejledningsforløbet? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 

Hvad var dårligt eller uhensigtsmæssigt i vejledningsforløbet? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Angiv din/jeres samlede vejledningstid i timer (cirka) 

(5)  0-3 timer 

(1)  3-5 timer 

(2)  5-7 timer 

(3)  7-9 timer 

(4)  10-13 timer 

(6)  mere end 13 timer 

 

Hvor ofte har du/I haft vejledning ? 

(1)  1 gang om ugen 

(2)  hver 2. uge 

(3)  1 gang om måneden 

(4)  efter behov 

 

Din/jeres vurdering af vejledningens omfang 

(1)  Utilfredsstillende 

(2)  Passende 

(3)  Tilfredsstillende 

 

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

(2)  Ja 

(1)  Nej 

 

Hvis ja, angiv her hvilke kurser der er brugt i forbindelse med dette projekt: 
_________________________________________________________________________
___________________________ 
 

Har vejleder hjulpet med kildegrundlag herunder litteratur i vejledningsforløbet 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 
 

Samlet vurdering af vejledningen 

(1)  Meget utilfredsstillende 

(2)  Utilfredsstillende 

(3)  Tilfredsstillende 

(4)  Meget tilfredsstillende 

(5)  Yderst tilfredsstillende 

 

Øvrige kommentarer: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 
 
Dine/jeres svar er nu registreret. 
 
VIGTIGT! 
Når du trykker "afslut" sendes du videre til en kvittering. Print denne og aflever den 
sammen med projektet. 
 
Tak for din/jeres tid. 
 
Med venlig hilsen 
Studienævnet for Musik 
 
 
 
 
 
 


