
Evaluering af specialisering i "Rummets Sociologi", 10 ECTS/20 ECTS, 
på 2. semester, Kandidatuddannelsen i Sociologi, forår 2020 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller 
der under er slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at 
besvarelsen kan offentliggøres.  
 

 

Hvor mange ECTS point har du haft på kurset? 
 

Hvad er dit overordnede indtryk af specialiseringskurset? 
 

Evt. kommentarer 
 

Hvordan vurderer du undervisningsformen? 

 

Evt. kommentarer 
 

Var der nogen af forelæsningerne, der var særligt interessante? 
 

Var der nogle af forelæsningerne, der var særligt uinteressante? 
 

Er der nye emner, du synes burde indgå i kurset? Eller elementer, der burde 

vægtes højere? 
 

Var forelæsningernes niveau for lavt, passende eller for højt i forhold til, at der 
er tale om et kursus på kandidatuddannelsen? 
 

Var forelæserne generelt engagerede og fagligt givende? Hvordan var deres 
pædagogiske evner? Er der enkelte forelæsere, du har særlige kommentarer til 

(positive og/eller kritiske)? 
 

Hvordan var din egen arbejdsindsats og deltagelse i kurset? Hvordan synes du 
dine medstuderendes engagement og forberedelse var? 
 



Hvad er din vurdering af kursuslitteraturen? 

 

Evt. kommentarer til kursuslitteraturen eller dele heraf 
 

Har du forslag til forbedringer af kurset? 
 

Hvis du har haft 20 ECTS: Har kurset og pensum som helhed været 

understøttende for dit projektarbejde, og har der været en tilstrækkelig tydelig 
sammenhæng mellem kursus og projektarbejde? 
 

Hvis du har haft 20 ECTS: Var der dele af pensum og undervisningen, der var 

særlig relevant og givende for dit projekt? 
 

Eventuelt afsluttende kommentarer er velkomne her 
 

Hvis du har haft 10 ECTS: Hvad er din overordnede vurdering af port 
folioopgaverne? 

 

Hvis du har haft 10 ECTS: Har port folio opgaverne understøttet din læring af 

pensum og specialiseringens emne? 

 

Hvordan har peer feed back møderne fungeret? Har de været nyttige for din 
forståelse og revision af opgaverne? 
 



Hvis du har haft 10 ECTS: Har port folio opgaverne medført ændringer i dine 

forberedelsesrutiner? 

 

Hvis du har haft 10 ECTS: Hvis du skulle vælge mellem port folio eksamen og 
ugeopgave, hvilken eksamensform ville du så foretrække? 

 

Hvis du har haft 10 ECTS: Har du brugt mere eller mindre tid end angivet på 
hvert enkelt port folio opgave? 

 

Hvis du har haft 10 ECTS: Har du forslag til forbedringer af port folio forløbet? 
 

Eventuelt afsluttende kommentarer er velkomne her 
 

Sprog 

 

E-mail 
 

Samlet status 

 


