
Modul 9 – efterår 2018 
 

 

 

Trives du på dit semester og/eller din uddannelse? 

 

 

Er der et godt socialt studiemiljø på din uddannelse? 

 



 

Er der et godt fagligt studiemiljø på din uddannelse? 

 

 

Har du været i kontakt med studievejlederen på dette modul? 

 

Oplevede du, at du fik en god vejledning? 

 
 

Ca. hvor mange timer om ugen er du studieaktiv? 
(Studieaktivitet består af deltagelse i under-visning, forberedelse fx læsning, 
studiegrupper osv., eksamensforberedelse, og skrivning af opgaver/projekter) 

 



Hvor ofte har du deltaget i undervisningen i løbet af modulet? 

 

 

 

Har du studiejob? 

 

Hvor mange timer om ugen er du på dit studiejob? 

 



Modulet har fokus på udvikling af det sociale arbejde gennem dokumentation, 
kvalitetssikring og evaluering. Der lægges vægt på forskellige 
projektarbejdsmetoder, innovation og socialt entreprenørskab. Der inddrages 
relevante perspektiver, teorier og metoder til dokumentation, evaluering samt 
kvalitetssikring. 
 
I hvilken grad oplever du, at du har fået viden, færdigheder og kompetencer 
svarende til ovenstående beskrivelse? 

 

 

Jeg oplever, at der har været en god balance mellem teori, metoder og 
eksempler fra praksis på modulet 

 

 

Jeg oplever, at der var en sammenhæng mellem modulets formål og 
undervisningens elementer (undervisning, projektarbejde/opgaver osv.) 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Hvordan oplever du studiesekretariatets informationer om 
undervisningsaktiviteter og eksamen? 

 

Har du været i personlig kontakt med studiesekretariatet i løbet af dette 
modul? 

 

Hvordan oplever du kontakten med studiesekretariatets fx i forhold til at svare 
på spørgsmål, give praktisk vejledning m.m. 

 
 

Har du været i dialog med medlemmer af studienævnet fx 
underviserrepræsentanter eller studenterrepræsentanter i løbet af modulet? 

 



Hvordan har du oplevet dialogen? 

 

 

Har du været i personlig kontakt med studienævnsformanden i løbet af dette 
modul? 

 

Hvordan oplevede du kontakten med studienævnsformanden? 

 
 

Samlet status 
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