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EU-ret 4. semester jura 

Besvarelsesprocent foråret 2020: 52% 
 
 
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.  

 
 
 

6. 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 dine undervisere i faget. 
Vi ser gerne, at I besvarer dette spørgsmål konstruktivt. I må derfor gerne 
fokusere på, hvad der dels har fungeret godt med dine undervisere i faget, og 
hvad der kunne gøres anderledes. Kom gerne med konstruktive eksempler, 
hvor I vægter de ting, der kan forbedres.  

 
 
 

Samlet status 
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