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Semesterevaluering Dansk 3. semester efterår 2021 
 

Hvilken uddannelse går du på, dette semester? 

 
Hvilken uddannelse går du på, dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el. lign.) 
 

På hvilket semester har du fulgt undervisningen? 

 
Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram i Danmark i dette semester? 

 
Har du været på praktikophold i Danmark eller i udlandet i dette semester? 

 
Jeg har i dette semester pr. uge på mine studier i gennemsnit brugt (husk at medregne de timer, du har 
brugt på projektarbejde, undervisning, undervisningsforberedelse og andre studierelaterede aktiviteter): 

 



Angiv på basis af ovenstående i hvilken grad du er enig eller uenig i følgende udsagn: - Jeg vurderer, at min 
samlede arbejdsindsats på semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til mig 

 
 

Ved semesterstart blev der fra studiets side informeret klart om semestrets studieaktiviteter og deres 
sammenhæng. 

 
Hvordan har dit samlede udbytte af dette semester været, hvad angår viden, færdigheder og kompetencer? 

 
De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket, var følgende: 
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Jeg udarbejdede eller var med til at udarbejde et projekt på dette semester 

 
Jeg udarbejdede projektet sammen med andre 

 
Samarbejdet i gruppen var godt 

 
 

Blev projektet udarbejdet i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner? 

 
 

Angiv i hvilken grad du er enig i følgende udsagn: Jeg følte mig gennem semestret velinformeret om de 
praktiske forhold (skemaer, aflysninger, lokaleændringer, tilmeldingsfrister m.v.). 

 
 
 
Det fysiske studiemiljø 
Din vurdering af de fysiske forhold, som dannede rammen om semestrets afvikling 
 



Undervisningslokaler: 

 
Indeklima 

 
Gruppearbejdspladser 
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Din vurdering af faciliteter til aktiviteter ud over undervisning og gruppearbejde: 

 

Mulighed for hyggeligt, socialt samvær 

 
Kantine 

 
Hvis du har yderligere kommentarer til det fysiske studiemiljø, beskriv da så konkret som muligt de positive 
forhold eller problemer, du har oplevet. Tilføj gerne forandringsforslag. 
 

Din vurdering af studiefællesskabet blandt studerende: 

 
Angiv i hvilken grad du er enig i følgende udsagn: Jeg trives på min uddannelse: 

 
Uddyb eventuelt dine svar vedr. det psykiske studiemiljø: 

• Jeg trives fagligt, men ikke rigtig socialt. Har meget få relationer til andre på mit studie, hvilket på 
mange måder gør det hårdt at studere. 

Andre kommentarer til det problembaserede projektarbejde på uddannelsen? 
 



Samlet status 
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