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Respondenter: 
25% af de adspurgte har svaret: 10 KA-studerende samt 40 BA-studerende, og de fordeler sig 
nogenlunde ligeligt over de pågældende semestre. Tre af de studerende har været på 
studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram i Danmark i dette semester. Ingen har 
været i praktik. 
 

Arbejdsbelastning 
De fleste studerende bruger mellem 20-30 og 30-40 timer om ugen på studiet, og 82% erklærer sig 
enige eller helt enige i at ” min samlede arbejdsindsats på semestret var tilfredsstillende i forhold 
til studiets forventninger til mig”. I kommentarerne til arbejdsindsatsen fremgår det, at det er 
meget med to projekter på ét semester, og at der på 6. semester er en meget ulige fordeling af 
arbejdsbyrden med (alt for) meget pres på særligt i april måned med både eksaminer og 
færdiggørelse af BA-projektet. 
 

Udbytte 
Lige lidt over halvdelen af de studerende føler sig klart informerede om semestrets 
studieaktiviteter og deres sammenhæng ved studiestart, og det samlede udbytte af semesteret 
(viden, færdigheder og kompetencer) beskrives overvejende som stort (38%) og middel (35%). 
Igen er der flere studerende, der beskriver problematikken med to projekter på ét semester samt 
eksamensplanlægning på 6. semester. Blandt de vigtigste kompetencer, som de studerende 
angiver, at de erhvervede eller fik styrket, var de mest dominerende: projektskrivning, 
projektstrukturering og projektstyring.  
 
Projekt og grupper 
Alle respondenter har skrevet projekt dette semester, langt størstedelen i grupper, hvor man også 
i langt de fleste tilfælde oplevede samarbejdet som værende godt. Kun 14% erklærede sig hverken 
enige/uenige i, at samarbejdet i gruppen var godt, og kun 6% (to studerende) var uenige. I 
kommentarerne bemærkes det dog, at gruppestørrelser på 4-6 personer er i overkanten – særligt 
til den mundtlige eksamen. 11 (28%) af de studerende udarbejdede projektet i samarbejde en 
ekstern samarbejdspartner. 
 
Praktiske forhold 
I forhold til information om de praktiske forhold (skemaer, aflysninger, lokaleændringer, 
tilmeldingsfrister m.v.) spreder svarene sig over hele skalaen. Nogle oplever slet ingen problemer, 
mens andre oplevede, at der var problemer med Moodle, tilmelding til kurser, skemaændringer og 
boglister. 
 
Undervisningslokaler og indeklima vurderes overvejende som tilfredsstillende, mens der (igen) 
gøres opmærksom på, at der ikke er tilstrækkeligt med gruppearbejdspladser. De studerende 
efterspørger, at man kan booke gruppelokaler/gruppearbejdspladser på forhånd. Nogle af de 
studerende bemærker endvidere, at priserne i kantinen er meget høje.  



 
Studiefællesskab 
Studiefællesskabet vurderes overvejende som tilfredsstillende (57%), og 84% angiver, at de trives 
på deres uddannelse. Igen er der dog en del studerende, der gør opmærksom på, at to projekter 
på ét semester fylder alt for meget (og også går ud over det sociale sammenhold).  
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