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Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi 
Studiemiljøevaluering Forår 2021 

 

BA i Kunst & Teknologi 
2. Sem.: 23 respondenter – gennemført af 10 

4. Sem.: 15 respondenter – gennemført af 08  

6. Sem.: 22 respondenter – gennemført af 12  

 60   30 (+ 3 nogen svar) 

 
 
 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?   

Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem (udstyr, 
indeklima, indretning osv.)  

 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

Der er studiearbejdspladser, der understøtter det faglige miljø på uddannelsen 
og campus generelt 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

Der er gode faciliteter til pauser og socialt samvær med andre studerende  

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

I perioder med hel eller delvis fysisk nedlukning af universitetet har den 
digitale undervisning fungeret tilstrækkeligt godt til, at jeg fagligt har kunnet 
følge med 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

I perioder med hel eller delvis fysisk nedlukning af universitetet har mine 
undervisere været gode til at inddrage og udnytte relevante digitale redskaber 
i undervisningen/kurserne 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

I perioder med hel eller delvis fysisk nedlukning af universitetet har de digitale 
muligheder, vi har haft til rådighed, været gode til at understøtte projekt/case-
arbejde 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

I perioder med hel eller delvis fysisk nedlukning af universitetet har de digitale 
muligheder betydet, at jeg fortsat har haft en god kontakt til mine 
medstuderende 
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Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

Jeg trives på min uddannelse 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

Jeg oplever et godt socialt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

Jeg oplever et godt fagligt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 
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Har du inden for dette semester personligt oplevet krænkende adfærd og/eller 
diskrimination i forbindelse med dit studie (eksempelvis mobning, vold, 
sexchikane, diskrimination pga. køn, diskrimination pga. etnicitet m.v.)? 

 

 

Hvilken type af krænkende adfærd og/eller diskrimination har du personligt 
oplevet i forbindelse med dit studie i dette semester (vælg evt. flere 
svarmuligheder)?  
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Hvem har du oplevet den krænkende adfærd/diskriminationen fra i forbindelse 
med dit studie i dette semester (vælg evt. flere svarmuligheder)? 

 

 

Har du henvendt dig til nogen med din oplevelse af krænkende adfærd og/eller 
diskrimination? 
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