Uddannelsesspecifikke
spørgsmål

Europæisk etnologi

Europæisk etnologi
Hvordan fandt du dit nuværende job?

Type aktivering

•
•
•

Virksomhedspraktik og løntilskud
praktik
virksomhedspraktik

Oplevede du, at niveauet på dit adgangsgrundlag var: 1) For lavt, 2) For højt

Uddbyb gerne

•
•

Der var alt lidt undervisning.

•
•
•

Det var tilpas. Dog synes jeg at kandidaten på etnologi i højere grad kunne have et metodisk fokus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det var sommet tider svært at følge med på et kandidathold, som havde samme BA-baggrund og en stor
teoretisk, etnologisk viden, som jeg måtte læse mig til. Overordnet set klarede jeg mig dog fint, så snart jeg
forstod at sætte mig ind i de væsentligste teoretiske retninger. Det havde dog været rigtigt fint at have fået en
liste med litteratur, jeg skulle sætte mig ind i, inden jeg startede på uddannelsen.
Det var udemærket. Fint fagligt niveau.
Generelt synes jeg at nogle af kurser lagde et for højt niveau forstået på den måde, at underviserne gjorde det
mere indviklet end det måske i virkeligheden var. En stor del af semestret blev brugt på at gennemskue hvad
der i virkeligheden var tale om, og når man så nåede til eksamen, var det ikke så svært endda.
I mangler en kategori: Hverken for høj eller lavt.
Jeg er ærligt talt i tvivl, det er svært at vurdere her 5-6 år efter
Jeg forstår ikke, hvad der menes med 'adgangsgrundlag'.
Jeg mener, at niveauet på mit adgangsgrundlag var meget passende.
Jeg synes det var passende
Kandidaten byggede videre på det, vi havde lært på BA'en. Niveauet på KA'en kunne måske godt have været lidt
højere men det var stort set passende (jeg får ikke "passende" som svarmulighed)
Mit adgangsgrundlag var i nogle tilfælde lidt lav, men ikke meget. Det gav til tider udfordringer, som dog
primært har været sunde for min faglige udvikling.
Niveauet i undervisingen var højere end hvad det kom til udtryk i adgangskravet, men det gjorde sådan set ikke
noget negativt for fagligheden på holdene synes jeg.
Personligt ville jeg have haft godt af at der blev stillet flere krav til os som studerende.
Det var for let at cruise igennem bacheloren uden at yde det store. Hvilket i nogen grad hævnede sig på
kandidaten.
Snarere “Passende”.
Sådan noget som et andet sprogfag end engelsk på A-niveau er ikke nødvendigt.

I hvor høj grad oplevede du, at din BA/KA uddannelse var forskningsbaseret?

