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Modulet udbydes på 5, 10 og 20 ects: 

 

Kurset generelt:  

Et overvældende flertal af respondenterne finder modulet meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende ift. deres uddannelse som sociolog (85%). Undervisningsformen vurderes at 

være meget tilfredsstillende – eller tilfredsstillende – og en kommenterer, at undervisning på 

engelsk var spændende. Dog er der også røster om, at engelsk undervisning til 

hovedsageligt danske elever forekommer underligt. Niveauet for forelæsningerne vurderes 

generelt at være passende, og forelæserne for ros for deres engagement – om end en 

skriver, at sammenhængen i kursusindholdet kunne forbedres en anelse. Kursuslitteraturen 

vurderes at være meget relevant og relevant. En kommenterer, at fokus godt kunne være 

på andet end den vestlige verden! 

De fleste oplever, at læringsmålene er indfriet, og flertallet mener selv, at de 

forberedte sig grundigt til forelæsningerne!  

 

Seminarerne:  

Et overvældende flertal ca. 86% deltog i de fleste seminarer og fandt dem tilfredsstillende 

eller meget tilfredsstillende – ingen ytrer ønske om, at nogle seminarer kunne undværes. 

Peter og Anders får ros! 

 

Vejledning: Kun få besvarelser! 100% tilfredshed med mængden af vejledning, vejleders 

forberedelse, vejleders pædagogiske form og vejleders faglige kompetencer. 

 

Eksamensformen: Det afspejles i besvarelserne, at modulet udgives på både 5, 10 

og 20 Ects:  

 Eksamensopgaven var dårligt formuleret og gav anledning til tvivlspørgsmål.  



• Eksamen var utrolig behagelig (ift. hvad en eksamen er), der var en god stemning, og 

selve afholdelsen stemte overens med, hvad jeg som studerende havde forventet en 

eksamen i dette fag ville omhandle.  

• Det var nyt at være op på engelsk. Det gav da lidt mere nervøsitet, men det var 

behageligt inde til eksamen, da vi gik igang med at tale sammen om portfolien. 

 

Alt tages til indtægt! 

 

Koordination: Af forskellige årssager var der lidt kludder i noget koordinering – det rettes 

der op på til næste gang.  

 

 

Studieengagement: Majoriteten oplever deres engagement som meget eller god, men en 

større minoritet oplever det som mindre godt. Det skal der arbejdes med. Folk oplever deres 

medstuderendes engagement som ”blandet”. Der markeres en forskel på de forskellige ects-

point og på de forskellige semestre. 

 

SoFia: Får generelt et godt skudsmål med på vejen! 

 

 

 

 
 
 


