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Kontraktudarbejdelse. 9. Semester valgfag 
 

1. I hvilket omfang vurderer du, at undervisningens mål er blevet opfyldt? 
 
 

 

 

2. Hvad var især godt ved undervisningen - og hvorfor? (hvad bør der være mere af?). 

 

3. I hvilket omfang er dit eget mål og ønske for undervisningen blevet indfriet? 

 

 

4. Vurder omfanget af din egen arbejdsindsats baseret på forberedelse til undervisningen? 
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5. Vurder omfanget af din egen arbejdsindsats baseret på fremmøde til undervisningen 

 

6. Faget "Kontraktudarbejdelse" honorerer den studerende med 10 ECTS point. Det betyder, at 
faget bør vægte 1/3 af semesterets arbejdsbelastning.  
I sammenligning med en almindelig 37 timers arbejdsuge, vurderer du så, at du i gennemsnit har 
brugt 12 timer/uge på faget "Kontraktudarbejdelse"? 
  

 

 

7. Hvad har du lært mest af i forløbet? (projektarbejde, opgaveløsning alene eller sammen med 
andre, underviserens gennemgang af det faglige indhold, andet) 

 

8. Hvilke gode råd har du til videreudvikling og eventuel forbedring af undervisningen? 

 

Samlet status 
 
18 besvarelser 
35 distribueret 
51 % gennemførte 
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