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UDVIDET ANSÆTTELSESRET OG ARBEJDSRET– VALGFAG 7/9. SEMESTER 2019 
Besvarelsesprocent: 21% 

 
1. Hvor stor en del af undervisningen i dette fag har du deltaget i? 

 

2. Hvor meget af pensum i dette fag har du læst?  

 

3. Angiv i hvor høj grad du er enig i følgende udsagn: "Mængden af pensum 
var passende i forhold til læringsmålene"?  
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4. Blev du ved undervisningens opstart præsenteret for læringsmålene for 
dette fag?  

 

 

5. Hvad er din vurdering af undervisningens omfang og niveau i forhold til 
læringsmålene? 
 
Undervisningens omfang vurderes på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ikke 
Tilfredsstillende/lavest og 5 er yderst tilfredsstillende/højst.  

 

 

Angiv i hvor høj grad du er enig i følgende udsagn: "De valgte undervisnings- 
og arbejdsformer i faget er velegnede"?  
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7. Angiv i hvor høj grad du er tilfreds med din underviser i faget.  
 

 

 

8. Læringsindsats: Jeg har totalt i dette semester brugt følgende antal timer 
pr. uge på mine studier.  

 

 

9. Udbytte af semestret: Angiv i hvor høj grad du fik overblik over fagene.  
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10. Udbytte af semestret: Angiv i hvor høj grad du lærte at anvende fagenes 
metoder.  

 

 

11. Udbytte af semestret: Angiv i hvor høj grad fagene inspirerede dig fagligt, 
metodisk og læringsmæssigt.  

 

 

12. Udbytte af semestret: Angiv i hvor høj grad stoffet var 
relevant/interessant.  
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13. Udbytte af semestret: Angiv i hvor høj grad formidlingen af stoffet 
understøttede din læring.   

 

 

14. Udbytte af semestret: Angiv i hvor høj grad pensum på fagene (litteratur, 
opgaver, cases mv.) har understøttet din læringsproces.  

 

 

15. Udbytte af semestret: Angiv i hvor høj grad du synes, at planlægningen af 
undervisningen på dette semester har fungeret tilfredsstillende.   
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