
 

 
Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier 

Semesterevaluering Efterår 2015 

5. semester, modul 1, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg  
Udsendt til: 163 
Besvaret af: 89 
Svarprocent: 54,6% 
 

Hvilken storgruppe deltog du i? 

 
Er du blevet præsenteret for læringsmålene for modulet? 

 
Har du læst beskrivelsen af modulet på Moodle ? 

 
Tidsforbrug - Jeg har i gns. pr. uge brugt  (inkl. undervisning og 
kursusforberedelse)                                                           

 



Eget engagement (jeg møder op til undervisning, forbereder mig, læser litteratur) - 
På en scala  fra 1 til 6 (hvor 1 = bedst muligt og 6 = meget ringe) hvordan vil du så 
beskrive dit eget engagement på kurset ? 

 
Gruppearbejde 
 
 - På en scala fra 1 til 6 (hvor 1= bedst muligt og 6= meget ringe) - hvordan har 
gruppearbejdet fungeret ? 

 
Milepæle   
 
På en scala fra 1 til 6 (hvor 1 = bedst muligt og 6 = meget ringe) - hvordan 
har milepæle fungeret? 
 
 

 



 

 
Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier 

Semesterevaluering Efterår 2015 
 
Breakouts  
 
På en scala fra 1 til 6 (hvor 1 = bedst muligt og 6 = meget ringe) - hvordan 
har breakouts fungeret? 
 
 

 
Casen på modulet - I hvor høj grad var casen relevant i forhold til læringsmålene for 
modulet ? 

 



 

 
Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 
Mængden af stof var passende i forhold til læringsmålene 
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Semesterevaluering Efterår 2015 
De valgte undervisnings- og arbejdsformer er velegnede til kurset 

 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 

 
 

 
 



 

 
Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier 

Semesterevaluering Efterår 2015 

5. semester, modul 2, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg  
Udsendt til: 164 
Besvaret af: 60 
Svarprocent: 36,58% 
 

Er du blevet præsenteret for læringsmålene for modulet? 

 
Har du læst beskrivelsen af modulet på Moodle ? 

 
Tidsforbrug - Jeg har i gns. pr. uge brugt  (inkl. undervisning og 
kursusforberedelse)                                                           

 



Eget engagement (jeg møder op til undervisning, forbereder mig, læser litteratur) - 
På en scala  fra 1 til 6 (hvor 1 = bedst muligt og 6 = meget ringe) hvordan vil du så 
beskrive dit eget engagement på kurset ? 

 
Gruppearbejde 
 
 - På en scala fra 1 til 6 (hvor 1= bedst muligt og 6= meget ringe) - hvordan har 
gruppearbejdet fungeret ? 

 
Casen på modulet - I hvor høj grad var casen relevant i forhold til læringsmålene for 
modulet ? 
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Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 
Mængden af stof var passende i forhold til læringsmålene 

 



De valgte undervisnings- og arbejdsformer er velegnede til kurset 

 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 

 
 

 

 
 



 

 
Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier 

Semesterevaluering Efterår 2015 

5. semester, modul 3, Kommunikation og Digitale Medier, Aalborg  
Udsendt til: 162 
Besvaret af: 54 
Svarprocent: 33,3% 
 

Er du blevet præsenteret for læringsmålene for modulet? 

 
Har du læst beskrivelsen af modulet på Moodle ? 

 
Tidsforbrug - Jeg har i gns. pr. uge brugt  (inkl. undervisning og 
kursusforberedelse)                                                           

 



Eget engagement (jeg møder op til undervisning, forbereder mig, læser litteratur) - 
På en scala  fra 1 til 6 (hvor 1 = bedst muligt og 6 = meget ringe) hvordan vil du så 
beskrive dit eget engagement på kurset ? 

 
Gruppearbejde 
 
 - På en scala fra 1 til 6 (hvor 1= bedst muligt og 6= meget ringe) - hvordan har 
gruppearbejdet fungeret ? 

 
Casen på modulet - I hvor høj grad var casen relevant i forhold til læringsmålene for 
modulet ? 
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Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret 

 
Mængden af stof var passende i forhold til læringsmålene 

 



De valgte undervisnings- og arbejdsformer er velegnede til kurset 

 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt udbytte i forhold til 
læringsmålene 
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