
 
   

 
 

 
 
 

        Studienævnet for Humanistisk Informatik 

                                                                                     Praktikevaluering efterår 2014 
 

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, Aalborg 
Besvaret af: 30 + 2 med nogle svar 

 

Har du været i praktik i dette semester? 

 



Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét 
x 

 

Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét 
x - Anden jobfunktion (angiv hvilken) 

 Journalist 
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Faglige kompetencer  

 - Evnen til at analysere - I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig 
følgende kompetencer gennem dit studium?  

 

Faglige kompetencer  

 - Evnen til at analysere - I hvilken grad har du oplevet, at kompetencerne er 
blevet efterspurgt på praktikstedet? 

 

Faglige kompetencer  

 - Evnen til at arbejde projektorienteret - I hvilken grad mener du, at du har 
tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium?  

 



Faglige kompetencer  
 - Evnen til at arbejde projektorienteret - I hvilken grad har du oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 

 

Faglige kompetencer  
 - Evnen til at tilegne mig ny viden - I hvilken grad mener du, at du har 

tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium?  

 

Faglige kompetencer  
 - Evnen til at tilegne mig ny viden - I hvilken grad har du oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 
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Faglige kompetencer  

 - Evnen til at formidle skriftligt - I hvilken grad mener du, at du har tilegnet 

dig følgende kompetencer gennem dit studium?  

 

Faglige kompetencer  
 - Evnen til at formidle skriftligt - I hvilken grad har du oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 

 

Faglige kompetencer  
 - Metodisk færdigheder inden for mit fagområde - I hvilken grad mener du, at 

du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? 

 



Faglige kompetencer  
 - Metodisk færdigheder inden for mit fagområde - I hvilken grad har du 

oplevet, at kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 

 

Faglige kompetencer  
 - Teoretisk viden inden for mit fagområde - I hvilken grad mener du, at du har 

tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? 

 

Faglige kompetencer  
 - Teoretisk viden inden for mit fagområde - I hvilken grad har du oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 
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Faglige kompetencer  

 - Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines - I hvilken grad 

mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? 

 

Faglige kompetencer  
 - Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines - I hvilken grad har 

du oplevet, at kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 

 

Faglige kompetencer  
 - Evnen til at formidle mundtligt - I hvilken grad mener du, at du har tilegnet 

dig følgende kompetencer gennem dit studium? 

 



Faglige kompetencer  
 - Evnen til at formidle mundtligt - I hvilken grad har du oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 

 

Faglige kompetencer  
 - Evnen til at arbejde selvstændigt - I hvilken grad mener du, at du har 

tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium?  

 

Faglige kompetencer  
 - Evnen til at arbejde selvstændigt - I hvilken grad har du oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 
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Faglige kompetencer  

 - Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper - I hvilken grad mener du, 

at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium?  

 

Faglige kompetencer  
 - Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper - I hvilken grad har du 

oplevet, at kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 

 

Faglige kompetencer  
 - at kunne arbejde kreativt og innovativt - I hvilken grad mener du, at du har 

tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium?  

 



Faglige kompetencer  
 - at kunne arbejde kreativt og innovativt - I hvilken grad har du oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 

 

Faglige kompetencer  
 - Praktisk viden inden for mit fagområde - I hvilken grad mener du, at du har 

tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium?  

 

Faglige kompetencer  
 - Praktisk viden inden for mit fagområde - I hvilken grad har du oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 
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Faglige kompetencer  

 - IT-færdigheder - I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende 

kompetencer gennem dit studium? 

 

Faglige kompetencer  
 - IT-færdigheder - I hvilken grad har du oplevet, at kompetencerne er blevet 

efterspurgt på praktikstedet? 

 

Faglige kompetencer  
 - Fremmedsprogsfærdigheder - I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig 

følgende kompetencer gennem dit studium?  

 



Faglige kompetencer  
 - Fremmedsprogsfærdigheder - I hvilken grad har du oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 

 

Faglige kompetencer  
 - Generel forretningsforståelse - I hvilken grad mener du, at du har tilegnet 

dig følgende kompetencer gennem dit studium?  

 

Faglige kompetencer  
 - Generel forretningsforståelse - I hvilken grad har du oplevet, at 

kompetencerne er blevet efterspurgt på praktikstedet? 

 

Vil du anbefale at dit praktiksted kan bruges af andre studerende fra Aalborg 

Universitet? 
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Har du skrevet en praktikrapport? 

 

 

 
 


