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Anvendt Filosofi – 10. semester – foråret 2020 
 

Om evalueringsundersøgelsen 

Evalueringsskemaet er udsendt til 29 studerende den 23. juni 2020.  

Der er blevet rykket to gange. Undersøgelsen blev lukket den 17/9. 
I alt har 17 valgt at deltage i undersøgelsen, 12 studerende har ikke besvaret undersøgelsen. 

De 6 besvarelser giver tilsammen en svarprocent på 59 %. 
Sidste års svarprocent var på 19 % og forrige år på 67 %. 

 
 
 

Evaluering af dit specialesemester: 

Hvordan vil du overordnet vurdere dit faglige udbytte af semestret? 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Aktiviteterne på semestret 

understøttede mit specialearbejde 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Jeg var god til at strukturere min 
arbejdsindsats 

 

Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Vejledningen fungerede godt 

 



Evaluering af: dit specialesemester 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Eksamen fungerede godt (hvis du 

endnu ikke har været til eksamen angiv "ved ikke") 

 

 

Evaluering af: uddannelsen som helhed 

I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine forventninger til en 
kandidatuddannelse? 

 

Har du allerede fundet arbejde efter endt uddannelse? 

 

 

Evaluering af det fysiske studiemiljø på semestret 

NB: spørgsmålene skal besvares på baggrund af dine oplevelser af de fysiske rammer 
før den fysiske nedlukning af AAU i forbindelse med Corona-situationen. 

 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

1:Helt uenig  2:Uenig  3:Hverken enig eller uenig  4:Enig  5:Helt enig  0:Ved 
ikke/Ikke relevant 

  - Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem (udstyr, indeklima, 

indretning osv.)  

 

Evaluering af det fysiske studiemiljø på semestret 
NB: spørgsmålene skal besvares på baggrund af dine oplevelser af de fysiske rammer 

før den fysiske nedlukning af AAU i forbindelse med Corona-situationen. 



 
Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 

1:Helt uenig  2:Uenig  3:Hverken enig eller uenig  4:Enig  5:Helt enig  0:Ved 
ikke/Ikke relevant 

  - Der er studiearbejdspladser, der understøtter det faglige miljø på uddannelsen og 
campus generelt 

 

 
  - Der er gode faciliteter til pauser og socialt samvær med andre studerende  

 

 

Evaluering af det psykiske studiemiljø på semestret 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 
1:Helt uenig  2:Uenig  3:Hverken enig eller uenig  4:Enig  5:Helt enig  0:Ved 

ikke/Ikke relevant 
  - Jeg trives på min uddannelse 

 



 
  - Jeg oplever et godt socialt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 

 

 
  - Jeg oplever et godt fagligt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 

 

 
 

 

 

 
  

 

 


