8. SEMESTER VEJLEDNING KØBENHAVN

Hvilken by studerer du i?

Hvem har været din vejleder på projektet?

Har du skrevet projekt sammen med andre?

Hvordan synes du arbejdet i projektgruppen har fungeret?
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Hvordan synes du:

Hvor mange vejledningsseminarer har du deltaget i?

Hvordan synes du vejledningsseminarerne har fungeret?

Forslag eller kommentarer til vejledning og projektarbejde

• Dårlig struktureret, seminaret var ikke i det tidsrum vi havde fået af vide det var på. Ingen var
forberedte til feedback. Underviserne var meget demotiverende og virkede ikke interesseret i at
forstå opgaverne

• Jeg synes det har fungeret rigtig fint.
• Man får meget forskellig viden fra sin vejleder og en anden viden til seminarerne, hvilket forvirrer
mere end det gavner. Vi valgte selvfølgelig at følge vejleder, da det er ham der skal have os til
eksamen. Og dette semester har generelt været utrolig svært.
• Nej
• Vedr. Klyngeseminar:
Manglende deltagelse fra grupper.
Giver ikke helt mening at skulle kunne give feedback til andre grupper - man har sit eget projekt i
hovedet, og oplever at det kun er ud fra eget projekt at der gives gode ideer udfra.
Har hver gang oplevet, at jeg er gået fra klyngesem. mere frustreret , opgivende og en følelse af, at
det var spild af min tid - samt alt den tid som min gruppe har brugt på at forberede det der skulle
uploades til klyngerne.
• Det er min opfattelse, at der har været givet forskellige udmeldinger fra hhv sekretariat og
undervisere ift om det var muligt at skrive alene. Det skabte en fuldstændig håbløs situation. Der
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kunne kommunikeres bedre og enslydende.
Derudover er det min oplevelse, at flere grupper har været udfordret ift at skaffe relevant
feltarbejde. Her kunne uddannelsen med fordel opfordre til, at folk delte deres kontakter. Evt mere
formaliseret på moodle. En del med praksiserfaring har store faglige netværk, der ville kunne have
været bragt i spil, hvis man vidste, hvad folk konkret søgte.
• I starten da der skulle dannes grupper blev det i høj grad faciliteret således at folk fandt sammen
med dem de i forvejen havde været sammen med. Der blev skyndt på de studerende (selvom at
der også blev sagt andet - hvilket i sidste ende blot lød som tom luft nu hvor der var sat så lidt tid
af til det). Jeg synes at man burde strække gruppedannelsen længere og lægge mere vægt på at
man kunne snakke de forskellige emner igennem.
• Jeg er usikker på om vejledningsseminar er klyngeseminar eller ej.
I fremtiden bør AAU sikre, at tildelte vejledere også har tid til at være vejledere - vi har oplevet en
vejleder der er udeblevet fra aftalte møder, fordi han ikke syntes, at han havde tid.
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