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SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
Anvendt Filosofi – 6. semester – foråret 2021 
 
Om evalueringsundersøgelsen 
Evalueringsskemaet er udsendt til 35 studerende den 30. juni. Der er blevet rykket to gange. Målingen 
blev lukket for besvarelser d. 15. september 2021.   
I alt har 5 valgt at deltage i undersøgelsen, 30 studerende har ikke besvaret undersøgelsen.  
De 5 besvarelser giver en svarprocent på 14 % 
For samme semester sidste år var svarprocenten 33 % 
 

Evaluering af dit BA-projektsemester  
Hvordan vil du overordnet vurdere dit faglige udbytte af arbejdet med projektet?  

 

Hvordan vil du vurdere dit samarbejde med vejlederen? 

 

Hvordan vil du vurdere din egen arbejdsindsats i semestret? 
  

 

Kunne du have ønsket yderligere initiativer fra studiets side for at understøtte dit 
arbejde? 
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Evaluering af: uddannelsen som helhed 
I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine forventninger til en 
bacheloruddannelse? 

 

Evaluering af: uddannelsen som helhed 
I hvilken grad vurderer du, at du har levet op til bacheloruddannelsens forventninger 
og krav til dig som studerende? 
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