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Samlet status 

 

 

Hvad er dit generelle indtryk af det valgfag du fulgte? 

 

Hvor mange af valgfagets forelæsninger har du deltaget i? 

 

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af forelæsningerne? 

 



Hvordan vurderer du forelæsernes pædagogiske form? 

 

Hvor meget har du i gennemsnit forberedt dig til de enkelte forelæsninger? 

 

Hvordan vurderer du relevansen af kursuslitteraturen? 

 

Hvordan vurderer du sværhedsgraden af kursuslitteraturen? 

 

Hvordan vurderer du mængden af kursuslitteratur? 

 
 



I hvilket omfang har du på baggrund af det foreståede undervisning på kurset 
indfriet læringsmålene for valgfaget? (Se evt. i studieordningen) 

 

I hvilken grad har du selv bidraget til at få indfriet læringsmålene for 
valgfaget? 

 
 

Har der været sammenhæng og en rød tråd i forløbet?  

 

Har koordineringen af valgfaget været tilfredsstillende? 

 
 

Gav valgfaget dig mere eller mindre interesse i at arbejde videre inden for 
valgfagets felt? 

 



Har du via dit valgfag fået kundskaber, som du fremover kan bruge i såvel 
projektarbejde som dit videre arbejdsliv? 

 

Sprog 
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