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SurveyXact Semesterevalueringsrapport Anvendt Filosofi – 4. semester – 
foråret 2019 
 
Om evalueringsundersøgelsen 
Evalueringsskemaet blev først udsendt den 16/9 (grundet en teknisk fejl i skemaet) Der blev rykket en 
enkelt gang dagen efter. Målingen blev lukket for besvarelser den 19. september 2019. Den lave 
svarprocent skyldes derfor nok delvist, at de studerende kun har haft få dage til at besvare 
undersøgelsen. I alt har 11 valgt at deltage i undersøgelsen, 26 studerende har ikke besvaret 
undersøgelsen. De 11 besvarelser giver tilsammen en svarprocent 30 %. 
Sidste års svarprocent på samme semester var på 47 % 
 

Evaluering af modulet: Sundhedsfilosofi 
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige udbytte af kurset 

 

Hvordan vurderer du dit udbytte af: - Undervisningens faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du dit udbytte af: - Undervisningens pædagogiske kvalitet? 
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Hvordan vurderer du dit udbytte af: - Workshoppen 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Stoffets sværhedsgrad var passende 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Min egen arbejdsindsats var passende 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Eksamensformen var hensigtsmæssig 
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Evaluering af: modulet Miljøfilosofi 
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige udbytte af kurset 

 

Hvordan vurderer du dit udbytte af: - Undervisningens faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du dit udbytte af: - Undervisningens pædagogiske kvalitet? 

 

Hvordan vurderer du dit udbytte af: - Workshoppen 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Stoffets sværhedsgrad var passende 
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Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Min egen arbejdsindsats var passende 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Eksamensformen var hensigtsmæssig 

 
 

Evaluering af modulet: Organisationsfilosofi 
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige udbytte af kurset 

 

Hvordan vurderer du dit udbytte af: - Undervisningens faglige indhold? 
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Evaluering af modulet: Organisationsfilosofi 
Hvordan vurderer du dit udbytte af: - Undervisningens pædagogiske kvalitet? 

 

Hvordan vurderer du dit udbytte af: - Synopsisvejledningen? 

 

Hvordan vurderer du dit udbytte af: - Workshops? 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Stoffets sværhedsgrad var passende 
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Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Min egen arbejdsindsats var passende 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Eksamensformen var hensigtsmæssig 

 

Evaluering af: semestret generelt 
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige udbytte af semestret? 

 

Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit overblik over semestret ved dets 
begyndelse? 
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Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Der var god sammenhæng mellem 
semestrets forskellige moduler 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Det psykiske studiemiljø var godt og 
jeg trivedes på uddannelsen 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - De fysiske og æstetiske forhold, som 
dannede rammen om semestrets afvikling var gode 
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