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STUDIETILFREDSHED - FULDTIDSUDDANNELSER
LÆSEVEJLEDNING:
Denne tabel bygger på udvalgte spørgsmål fra Læringsbarometer og Uddannelseszoom rapporter
lavet af Epinion for UFM.
I rapporterne indgår studerendes besvarelser af spørgeskemaerne Læringsbarometer og Uddannelseszoom, som blev indsamlet fra d. 24. oktober til 18. december 2018.
INDEKSSCORE:
Alle besvarelser er omregnet til en indeksscore på en skala fra 1 til 5, og ”Ved ikke” er kodet til missing. Scorer på over 4 svarer til en meget god vurdering, mens scorer på under 2,5 svarer til en
meget lav vurdering.





>=4: meget god vurdering
3,5-4: god vurdering
2,5-3,5: lav til middel vurdering
<2,5: meget lav vurdering

Læringsmiljø
5. Jeg synes, jeg får nok feedback på det, jeg laver på uddannelsen (f.eks. individuel eller fælles feedback fra undervisere, medstuderende, eller vejledere)

3,4

9. Jeg synes, at det meste af det vi lærer, er relevant for
mig

4,0

11. Jeg har været glad for at deltage i undervisningen indtil nu

4,1

15. Jeg har det generelt godt med at arbejde sammen
med andre studerende

4,1

25. Underviserne lægger vægt på, at vi kan anvende det
lærte i en ny kontekst eller på praktiske problemstillinger

4,0

Læringstilgange
32. Mange af de ting, jeg lærer, kan jeg ikke få til at passe
ind i en større sammenhæng

3,6
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33. Jeg har tit svært ved at forstå det, jeg skal lære, fordi
det er for kompliceret

3,5

Forsknings- og praksisbasering
40. Uddannelsen giver mig en god forståelse for teori og
metode

3,9

45. I undervisningen inddrages viden fra praksis i et relevant omfang (f.eks. fra gæsteforelæsere, cases, projektforløb eller eksempler fra praksis)

3,7

46. Undervisningen er tilrettelagt, så jeg har mulighed for
at øve mine kompetencer og færdigheder

3,7

47. Mit praktikophold, klinikophold el.lign. har givet mig en
bedre forståelse af sammenhæng mellem teori og praksis

4,2

Uddannelseszoom
60. Der er et godt socialt miljø

3,8

61. Der er et godt fagligt miljø

4,0

70. Mit udbytte af undervisningen er højt

4,0

71. Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj

3,8

75. Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på min uddannelse

4,1

