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Om evalueringsundersøgelsen 

Evalueringsskemaet er udsendt til 34 studerende den 20. august. Der er blevet rykket to 

gange med en uges mellemrum. Undersøgelsen blev lukket den 17/9. 
I alt har 6 valgt at deltage i undersøgelsen, 28 studerende har ikke besvaret undersøgelsen. 

De 6 besvarelser giver tilsammen en svarprocent på 18 %. 
Sidste års svarprocent var 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 

 

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

arbejdsindsats 

 

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

 



Evaluering af: studiemiljøet på semestret 
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om semestrets 

afvikling (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, pausefaciliteter osv.)? 
  

 

Evaluering af: studiemiljøet på semestret 
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på 

uddannelsen? 
  

 

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

kandidatuddannelse? 

 
 
 



Evaluering af: uddannelsen som helhed 
I hvilken grad vurderer du, at du har levet op til kandidatuddannelsens forventninger 

og krav til dig som studerende? 

 

Evaluering af: uddannelsen som helhed 

Uddannelsen har på en passende måde understøttet de studiesociale aspekter af 
uddannelsen? 

 

 
 

 
Hvilket job ønsker du at få med din kandidatuddannelse i Anvendt Filosofi? 

 At blive underviser på UCN pædagoguddannelsen eller at fungere som bæredygtighedskonsulent for 
forskellige virksomheder. 

 ledelse 
 Ph.d. 
 AC fuldmægtig/konsulent i sundhedssektoren 
 Jeg havde på ingen måde forestillet mig, at jeg skulle i praktik som forskningsassistent. Denne praktik ledte 

til kandidatspeciale. Jeg kan ikke forudsige, hvad fremtiden byder. De sidste to semestre, har dog både 
skærpet min interesse for forskning, og vist mig hvad anvendt filosofi kan bidrage med i samfundet. 

Har du allerede fundet arbejde efter endt uddannelse? 

 

 


