
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
MLP – 4. semester – efteråret 2022 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 14 studerende den 20. januar 2023 
• Der er blevet rykket 2 gange 
• Målingen blev lukket for besvarelser d. 2. marts 
• I alt har 6 valgt at deltage i undersøgelsen og 8 har ikke besvaret undersøgelsen  
• De 6 fulde besvarelser giver en svarprocent på 43 % 
• Sidste svarprocent på samme semester var på 32 % 

 

Evaluering af: Semestret generelt   
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om semestrets 
afvikling (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, pausefaciliteter osv.)? 

 

Kommentarfelt 
Hvis du har yderligere kommentarer til det fysiske og æstetiske studiemiljø - beskriv 
da så konkret som muligt de problemer eller positive forhold, du har oplevet og/eller 
de forbedringsforslag du har:  
 

 
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på 
uddannelsen? 
  

 
 



Evaluering af: Mastersemester  
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn    

- Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter 

 

- Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var planlagt 
hensigtsmæssigt 

 

- Aktiviteterne på semestret understøttede arbejdet med mit Masterprojekt  

 

- Jeg var god til at strukturere min arbejdsindsats  

 



Evaluering af: Mastersemester  
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn    

- Semestret var tilpas fagligt udfordrende 

 

- Samarbejdet med min sparringspartner fungerede godt 

 

 
- Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til semestrets faglige indhold 

 

 

Evaluering af uddannelsen som helhed: 
I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine forventninger til en 
masteruddannelse? 
  

 

 

Kommentarfelt  
Skriv dine kommentarer vedr. din oplevelse af uddannelsen som helhed 
 



Spørgsmål til din beskæftigelsessituation 
I dette sidste afsnit spørger vi ind til, om der eventuelt er sket forandringer i din 
beskæftigelsessituation undervejs i studieforløbet - eller om der evt. er forandringer 
på vej. - Har du skiftet job undervejs i studieforløbet?  

 

- Har du udsigt til nyt job efter afslutning af din mastergrad?  

 

- Er der sket ændringer i dine ansvarsområder i eksisterende ansættelse? 

 

- Er der sket/forventer du, at der vil ske ændringer i dit lønniveau på baggrund af din 
mastergrad? 
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