
BA, Efterår 2018 – 1. semester, Del 2 
 

Koordinatorer: Hanne Louise Jensen & Katrine Buus 

 

Samlet status 

 
 

Hvordan oplevede du gruppedannelsesprocessen i studenterhuset og den 
efterfølgende dag? 
 
 

 

Blev der givet tilstrækkelig vejledning i forbindelse med projektarbejdet? 

 

Hvordan vurderer du din vejleders forberedelse? 
 
 

 



Hvordan vurderer du din vejleders faglige kompetencer? 
 
 

 

Hvordan vurderer du din vejleders pædagogiske form? 
 
 

 

Hvordan har gruppens samarbejde fungeret? 
 
 

 

I hvor høj grad oplevede du kurset "Introduktion til PBL, design og metode" 
understøttende/anvendeligt i forhold til projektarbejdet? 
 
 
 

 



I hvor høj grad var teorikurset "Introduktion til sociologi" 
understøttende/anvendeligt i forhold til projektarbejdet? 
 
 

 

I hvor høj grad var teorikurset "Det danske samfund i sociologisk belysning" 
understøttende/anvendeligt i forhold til projektarbejdet? 
 
 

 

I hvor høj grad var projektseminaret understøttende/anvendeligt i forhold til 
projektarbejdet? 

 



Hvordan oplevede du afviklingen af projekteksamen? 
 
 

 

Hvordan har du oplevet semestrets organisering? Med semesteraktiviteter 
menes semesterets kurser, øvelser, teorieksamen, seminaraktiviteter og 
projektarbejde 

 

      Har du kommentarer til spørgsmålet om semestrets organisering? 
     
 

 
Hvordan vurderer du dit eget engagement og deltagelse på 1. semester 
generelt? 

 



 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
Jeg oplever et godt studiefællesskab blandt de studerende 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 
Jeg trives på min uddannelse 

 

Hvordan har sekretariatsbetjeningen fungeret? 

 

Har du haft kontakt til den decentrale studievejledning på Sociologi (Frederik 
og Jonas) i løbet af semesteret? 

 



Har du haft kontakt til studienævn/studienævnsformand for sociologi i det 
forgangne semester? 
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