Det elektroniske spørgeskema til kursusevaluering på LIFE (dansk version)
Skema A: Kursusevaluering
Du bedes læse beskrivelsen af kursets kompetenceområder, inden du går i gang med evalueringen.
Kursets kompetenceområde fremgår af kursusbeskrivelsen.

Skema A-1
For
lav(t)

Tilpas

For
høj(t)

Helt
uenig

Neutral

Helt
enig

1.Hvad har været din personlige arbejdsindsats i kurset,
inklusiv undervisning, i forhold til kursets normering
(7,5 ECTS/blok= halvtidsarbejdsuge)
( 15 ECTS/blok= heltidsarbejdsuge)
2. I forhold til mine egne forudsætninger oplevede jeg det
faglige niveau som værende

3. Jeg fik en god introduktion til kurset
4. Jeg synes, at kursusaktiviteterne støttede opnåelsen af
de kompetencer, der fremgår af kursusbeskrivelsen
(se tekst ovenfor skemaet)
5. Jeg mener, at undervisningsforløbet lagde op til min
aktive deltagelse
6. Jeg har fået et udbytte, der svarer til min indsats
7. Jeg synes samlet set, at kurset var godt
8. Jeg har følgende kommentarer til lærebogsmaterialet

(fri tekst)

9. Hvad fungerede godt ved kurset? Og hvad var grunden?

(fri tekst)

10. Jeg vil foreslå følgende forbedringer

(fri tekst) – OBS kommentarer om
individuelle undervisere skrives i skema B

-1-

Tilvalgskategorier
A-2
Teoretiske øvelser, herunder grupperegning m.m.

Helt
uenig

Neutral

For
lidt

Tilpas

Helt
enig

1. Jeg synes, at øvelsesmaterialet var klart og forståeligt

2. I forhold til de øvrige undervisningsaktiviteter fyldte de
teoretiske øvelser
3. Ris, ros, kommentarer – OBS! Kommentarer til
individuelle undervisere gives i skema B

For
meget

(fri tekst)

A-3
Praktiske øvelser, herunder laboratorieøvelser,
hospitalsøvelser, dissektion mv.

Helt
uenig

Neutral

Helt
enig

1. Jeg synes, at øvelsesmaterialet var klart og forståeligt
For
lidt
2. I forhold til øvrige undervisningsaktiviteter fyldte praktiske ø
øvelser m.m.
3. Ris, ros, kommentarer - OBS! Kommentarer til
(fri tekst)
individuelle undervisere gives i skema B

Tilpas

For
meget

A-4
Projektarbejde

Helt
uenig

Neutral

For
lidt

Tilpas

Helt
enig

1. Vejledningsmaterialet var klart og forståeligt
2. Projektarbejdet lagde op til selvstændig problemløsning

3. I forhold til de øvrige kursusaktiviteter fyldte projektarbejdet
4. Ris, ros, kommentarer - OBS! Kommentarer til
individuelle undervisere gives i skema B

For
meget

(fri tekst)

A-5
Helt
uenig

IT i undervisningen
1. Undervisningsmaterialet var klart og forståeligt
2. Kvaliteten af de anvendte programmer, datasæt mm.
var god
3. Brugen af IT styrkede min læringsproces
4. Ris, ros, kommentarer - OBS! Kommentarer til
individuelle undervisere gives i skema B

(fri tekst)
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Neutral

Helt
enig

A-6
Engelsksprogede kurser

Helt
uenig

Neutral

Helt
enig

Neutral

Helt
enig

1. Jeg synes, at undervisningen blev formidlet på et godt
engelsk
2. Jeg mener, at mine engelskkundskaber er tilstrækkelige
til, at jeg fik det fulde udbytte af kurset
3. Jeg oplevede, at der blev skabt mulighed for samarbejde
mellem danske og udenlandske studerende
4. Ris, ros, kommentarer - OBS! Kommentarer til individuelle(fri
under
tekst)
undervisere gives i skema B

Skema B: Evaluering af underviser
NAVN OG EVT. BILLEDE AF UNDERVISER
Underviserevaluering

Helt
uenig

1. Jeg mener, at det af underviseren anvendte materiale
passer til kursets faglige indhold
2. Jeg synes, at underviseren var god til at formidle faget
klart og præcist
3. Jeg mener, at underviseren stimulerede mig til at
reflektere over faglige emner
4. Eventuelle uddybende kommentarer
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(fri tekst)

