Webblänk: http://www.quicksearch.se/s/code.asp
Kod:

1. Kön
Man
Kvinna
2. Ålder:
17-25
26-30
31-35
36-40
41 eller äldre
3. Inom vilket område studerar du just nu? (Ange endast ett alternativ.)
Ekonomi
Informatik
Humaniora/språk
Vård och hälsa
Lärarutbildningen
Samhälls- och beteendevetenskap
Biomedicin och miljö/Naturvetenskap
Teknikutbildningar
4. Vid vilken sektion studerar du huvudsakligen? (Ange endast ett alternativ.)
LUT (Sektionen för Lärarutbildning)
HUM (Sektionen för Humaniora)
HOS (Sektionen för Hälsa och Samhälle)
IDE (Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik)
SET (Sektionen för Ekonomi och Teknik)
5. Läser du: (På denna fråga kan du välja flera alternativ.)
Program
Fristående kurs(er)
Nät-/distanskurs
6. Hur många poäng läser du denna termin?
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41 eller mer
7. Hur många terminer har du läst på Högskolan i Halmstad?
1-2
3-4
5-6
7-8
Mer än 8

8. När du sökte till Högskolan i Halmstad, var utbildningen du tackade ja till ditt
förstahandsval?
Ja
Nej
9. Vilket är ditt främsta syfte med de studier du ägnar dig åt just nu vid Högskolan i Halmstad?
Att fördjupa mig i ett ämne jag är intresserad av
Att få ett intressant arbete i framtiden
Att få tillfälle till personlig utveckling
Att få tillfälle till en sysselsättning då alternativet vore arbetslöshet
Att öka mina möjligheter på arbetsmarknaden
Att få en examen
Att fördjupa min kompetens inom mitt ämnesområde – få en specialistutbildning/utveckla min
tidigare yrkeskompetens
10. Om du i dag fick göra om ditt val av utbildning, hur skulle ditt val då se ut?
Samma val av utbildning på Högskolan i Halmstad
Ett liknande val av utbildning på Högskolan i Halmstad
Helt annat val av utbildning på Högskolan i Halmstad
Skulle inte valt någon utbildning på Högskolan i Halmstad alls
Skulle inte valt någon högskoleutbildning alls
11. Var bodde du terminen innan dina nuvarande studier på Högskolan i Halmstad?
I Halmstads kommun
I övriga Halland
I övriga landet
Utanför Sverige
12. Innebar dina studier på Högskolan i Halmstad att du också flyttade till Halmstad?
Ja
Nej, jag bor sedan tidigare i Halmstad
Nej, jag bor inom Hallands län och pendlar in till Halmstad
Nej, jag bor utanför Hallands län och pendlar in till Halmstad
Nej, läser distanskurser eller motsvarande
13. Hur bor du för närvarande?
I egen lägenhet/villa
I delad lägenhet
I studentlägenhet
Är inneboende
Hos föräldrar
Inte hittat boende än
Annat, ange under fråga 14
14. Annat, ange hur du bor...

15. Hur finansierar du huvudsakligen dina studier?
Studiemedel – lån + bidrag
Studiemedel – endast bidraget
Banklån
Egna medel
Föräldrars medel
Stipendium
Arbetar parallellt
Arbetsgivaren betalar

16. Arbetar du parallellt med studierna?
Nej, har för tillfället ingen anställning alls
Nej, är tjänstledig under terminerna
Ja, max 10 tim/vecka
Ja, 11–20 tim/vecka
Ja, 21–30 tim/vecka
Ja, mer än 30 tim/vecka
17. Hur skulle du vilja beskriva din ekonomiska situation?
Jag har inga problem med ekonomin alls
Jag har vissa problem med ekonomin men dessa är hanterbara
Jag har stora problem med att få ekonomin att gå ihop
18. Hur ofta har nedanstående undervisningsformer förekommit inom din utbildning hittills?
Vet
1.
6.
ej/kan
2.
3.
4.
5.
Alltid
Aldrig
inte
svara
Föreläsning i storgrupp
(tillfälle till frågor men utan direkta diskussioner
av undervisningsmaterialet.)
Lektion
(en gruppstorlek på ungefär 20–30 studenter där
det ges tillfälle till frågor och diskussioner kring
undervisningsmaterialet.)
Seminarium
(varje student har läst kursmaterial i förväg och
deltar aktivt i diskussioner av materialet.)
Laboration
(där man i en mindre grupp eller enskilt tillämpar
teoretisk kunskap.)
Självständigt projekt- eller uppsatsarbete
(i mindre grupp eller enskilt där man tillämpar
kunskaper samt konsulterar en handledare.)
Praktik
(inom det valda yrkesområdet för att praktisera
kunskaper i verkliga sammanhang och miljöer.)

19. Finns det undervisningsformer du skulle vilja ha mer/mindre av?
Ja
Nej, jag vill varken ha mer eller mindre av några undervisningsformer, det är bra som det är
20. Vilka undervisningsformer du skulle vilja ha mer/mindre av?
FöreläsningLaborationSeminarium Lektion

Ja, jag skulle vilja ha mer av:

Ja, jag skulle vilja ha mindre av:

Självständigt
Praktik
projekt/uppsats

21. Hur ofta har nedanstående examinationsformer förekommit inom din utbildning hittills?
1.
Aldrig

2.

3.

4.

5.

Vet
6.
ej/Kan
Alltid
inte
svara

Laboration

Självständigt projekt- eller uppsatsarbete

Enskild skriftlig salstentamen

Enskild skriftlig hemtentamen

Muntlig enskild tentamen

Grupptentamen

”Duggor”

Inlämningsuppgifter

22. Finns det examinationsformer du skulle vilja ha mer/mindre av?
Ja
Nej, jag vill varken ha mer eller mindre av några examinationsformer, det är bra som det är
23. Vilka examinationsformer skulle du vilja ha mer/mindre av?
Enskild
Enskild
Sjävständigt
Muntlig
Vet
Grupp
skriftlig
skriftlig
Laboration
”Duggor” Inlämningsuppgifter ej/Kan
projekt/
enskild
sals
tentamen
hem
uppsatsarbete
tentamen
inte svara
tentamen tentamen
Jag skulle
vilja ha
mer av:
Jag skulle
vilja ha
mindre
av:

24. Har du haft eller kommer du att ha någon arbetslivskontakt under din utbildning?
(På denna fråga kan du välja flera alternativ.)
Nej
Ja, praktik
Ja, projektarbete
Ja, mentorskap
Fadderföretag
Studiebesök
Vet ej/kan inte svara
Gästföreläsare
Annat, ange under fråga 25

25. Vilken annan form av arbetslivskontakt har du haft eller kommer du att ha under din
utbildning?

26. Tycker du att det är viktigt med arbetslivskontakt inom utbildningen?
Ja
Nej
27. Har du haft eller kommer du att ha någon internationell kontakt under din utbildning?
(På denna fråga kan du välja flera alternativ.)
Ja, praktik utomlands
Ja, studier utomlands
Ja, utländska studenter på den utbildning jag läser
Ja, utländsk gästföreläsare
Nej/Vet ej
28. Du som svarat Nej eller Vet ej på frågan om du haft eller kommer att ha någon
internationell kontakt under din utbildning. Skulle du vilja ha någon form av sådan
kontakt?
Ja
Nej
29. Hur stämmer följande påståenden med din kontakt med forskning?
1.
Stämmer
inte alls

2.

3.

4.

5.

Vet
6.
ej/kan
Stämmer
inte
väl
svara

Jag bedömer att min utbildning har en stark
koppling till forskningen inom mitt
ämnesområde.
Jag har i stor utsträckning kommit i kontakt med
den forskning som bedrivs på Högskolan i
Halmstad.

30. Hur stämmer följande påståenden med dina upplevelser av dina lärare?
1.
Stämmer
inte alls
De flesta av mina lärare visar intresse för att jag
ska klara mina studier.
De flesta av mina lärare undervisar på ett sätt
som gör att kurslitteraturen blir mer
lättförståelig och tillämpbar för mig.
Kurslitteraturen speglar kvinnors och mäns olika
villkor i samhället.
Jag får oftast besked om hur och när jag kan nå
mina lärare utöver lektions- föreläsnings- och
handledningstider.
De flesta av mina lärare visar ett stort intresse
för undervisningen.

2.

3.

4.

5.

Vet
6.
inte/kan
Stämmer
inte
väl
svara

31. Hur stämmer följande påståenden om utbildningens behållning med dina upplevelser av
vad din utbildning hittills har gett dig?
Vet
1.
6.
ej/kan
3.
4.
5. Stämmer
Stämmer 2.
inte
inte alls
väl
svara
Min utbildning har hittills förbättrat mitt sätt att
uttrycka mig i skrift.
Min utbildning har hittills bidragit till att
utveckla min förmåga att lösa problem.
Min utbildning har hittills utvecklat min förmåga
att tänka på ett kritiskt och analytiskt sätt.
Min utbildning har hittills förbättrat mitt sätt att
uttrycka mig muntligt.

32. Hur skulle du bedöma dina utsikter till, att efter dina avslutade studier, få ett arbete som
motsvarar din utbildning?
1. Mycket dåliga utsikter
2.
3.
4.
5.
6. Mycket goda utsikter
Vet ej/kan inte svara
33. Hur skulle du helst vilja att dina arbetsförhållanden såg ut i framtiden?
Fast anställning
Projektanställning
Eget företag
Annat, ange under fråga 34
34. Annat, hur skulle du helst vilja att dina arbetsförhållanden såg ut i framtiden?

35. Hur stämmer följande påståenden om utbildningsinformation med din utbildning och med
dina upplevelser av sådan information?
Vet
1.
6.
ej/kan
3.
4.
5. Stämmer
Stämmer 2.
inte
inte alls
väl
svara
Min utbildning motsvarar beskrivningen som ges i
utbildningskatalogen.
Jag får relevant information om innehållet i
kursen samt målet med kursen så att jag kan
planera mina studier efter dess syfte.
Jag får information om vilka krav som ställs på
mig vid examination i god tid före
examinationen.
Jag får scheman som berör min utbildning i så
god tid att jag kan planera mina studier och min
fritid.
Jag får litteraturlistor i god tid så att jag kan få
tag på kurslitteratur innan den ska användas
samt planera mina inköp.
Jag får reda på tentamensperioder i så god tid
att jag kan planera hur jag ska lägga upp mina
studier.
Jag får rätt information om var
föreläsningen/lektionen ska äga rum så att jag
hittar fram i tid till rätt lokal.

36. Jag använder StudentLADOK för att: (På denna fråga kan du välja flera alternativ.)
läsa mina registreringar
läsa mina resultat
ändra adress och telefonnummer
beställa intyg
Jag använder inte StudentLADOK
37. Hur stämmer följande påståenden om studentinflytande med dina upplevelser av
inflytande på Högskolan i Halmstad?
1.
Stämmer
inte alls
Jag vet hur jag kan gå till väga om jag vill
påverka Högskolan och den egna utbildningen.
Skolan, lärare och program- ämnesansvariga tar
fasta på studenters önskemål om förändringar.

Kursvärderingar ingår alltid i mina kurser.

Jag deltar alltid i kursvärderingar på mina
kurser.
Lärare/studierektor/programansvarig ger
feedback på kursvärderingen.

2.

3.

4.

5.

Vet
6.
ej/kan
Stämmer
inte
väl
svara

38. Hur stämmer följande påståenden med dina upplevelser vid Högskolan i Halmstad?
1.
Stämmer
inte alls

2.

3.

4.

5.

Vet
6.
ej/kan
Stämmer
inte
väl
svara

Jag anser mig ha goda akademiska
utveckligsmöjligheter vid Högskolan i Halmstad.
Jag anser att jag genom mina studier utvecklar
min förmåga att handlingskraftigt förverkliga
idéer som rör förnyelse och förändring.
Jag anser att Högskolan i Halmstad bedriver
utbildning som präglas av nära samverkan med
det omgivande samhället.
Jag anser att verksamheten vid Högskolan i
Halmstad präglas av närhet mellan personal och
studenter.

39. Hur stämmer följande påståenden om studiesituationen med din situation?
1.
Stämmer
inte alls

2.

3.

Jag upplever studietakten som för hög.

Jag tror på att jag kommer att klara av mina
studier.
Jag upplever svårigheter med engelskt
kursmaterial.
Jag anser att det är svårt att kombinera
studierna med privatliv och andra engagemang.

Jag tycker att studietakten är för låg.

Jag tycker att det är svårt att uttrycka mig i
skrift.
Jag tycker att mina studier försvåras av min
bostadssituation.

40. Hur ser dina familjeförhållanden ut?
Ensamstående utan barn
Ensamstående med barn (Besvara även fråga 41)
Sambo/gift/partnerskap utan barn
Sambo/gift/partnerskap med barn (Besvara även fråga 41)

4.

5.

Vet
6.
ej/kan
Stämmer
inte
väl
svara

41. Hur stämmer följande påståenden om föräldraskap och studier med din situation.
1.
Stämmer
inte alls

2.

3.

4.

5.

Vet
6.
ej/kan
Stämmer
inte
väl
svara

Jag anser att det fungerar bra att kombinera
föräldraskap med studier.

Schemaläggningen passar mig som förälder.

Undervisningsformerna passar mig som förälder.

Examinationsformerna passar mig som förälder.

42. Om du får problem med studierna, vem/vilka skulle du kunna tänka dig att ta kontakt med?
Lärare
Studievägledare
Studentkåren
Föräldrar
Programansvarig
Studenthälsan
Kamrater
Partner
Ingen alls
Annan
43. När träffar du studenter från andra ämnesområden? På denna fråga kan du välja flera
alternativ.
I undervisningen
På biblioteket
I Högskolans läsesalar
I idrottssammanhang
Inom Högskolans nämnder, styrelser m.m
Inom Studentkårens verksamhet
På kårpuben
Jag träffar aldrig studenter från andra ämnesområden
Annat, ange under fråga 44
44. Vid vilka andra tillfällen träffar du studenter från andra ämnesområden?

45. Anser du att det är värdefullt att ha kontakt med studenter från andra ämnesområden?
1. Inte alls värdefullt
2.
3.
4.
5.
6. Mycket värdefullt
Vet inte/kan inte svara

46. Är du engagerad i något av nedanstående? (På denna fråga kan du välja flera alternativ.)
Ja, inom Högskolans organ (Besvara även fråga 47)
Ja, inom Studentkårens organ (Besvara även fråga 47)
Ja inom Studentkårens förening/ar (Besvara även fråga 47)
Nej, är inte engagerad i någon förening inom Högskolan i Halmstad/Studentkåren (Besvara även fråga 48)
47. Vilken/vilka organ/förening/föreningar är du engagerad inom?

48. Vad är den främsta anledningen till att du inte engagerar dig i någon förening inom
Högskolan i Halmstad?
Jag är engagerad i en förening/flera föreningar utanför Högskolan i Halmstad
Jag har inget intresse för något föreningsliv alls
Föreningsutbudet på Högskolan i Halmstad/Studentkåren tilltalar mig inte
Jag finner det svårt att få kontakt med medlemmar
Jag hinner inte då studierna tar all min tid
Jag hinner inte på grund av min sociala situation
Annat, ange under fråga 49
49. Vilken annan anledning finns det för att du inte engagerar dig i någon förening?

50. Har du känt dig kränkt/diskriminerad av en lärare i en undervisningssituation på Högskolan
i Halmstad? (På denna fråga kan du välja flera alternativ.)
Nej
Ja, på grund av könstillhörighet
Ja, på grund av religion/annan trosuppfattning
Ja, på grund av sexuell läggning
Ja, på grund av funktionshinder
Ja, på grund av etniskt ursprung
Ja, på grund av min ålder
Ja, på grund av kurslitteraturen
Annat, ange under fråga 51
51. På vilket annat sätt har du känt dig kränkt av en lärare i en undervisningssituation?

52. Har du känt dig kränkt/diskriminerad av lärare i samband med examination? (På denna
fråga kan du välja flera alternativ.)
Nej
Ja på grund av könstillhörighet
Ja på grund av religion/annan trosuppfattning
Ja på grund av sexuell läggning
Ja på grund av funktionshinder
Ja, på grund av etniskt ursprung
Ja, på grund av min ålder
Annat, ange under fråga 53

53. På vilket annat sätt har du känt dig kränkt/diskriminerad av lärare i samband med
examination på Högskolan i Halmstad?

54. Har du känt dig kränkt/diskriminerad av studiekamrater på Högskolan i Halmstad?
(På denna fråga kan du välja flera alternativ.)
Nej
Ja på grund av könstillhörighet
Ja på grund av religion/annan trosuppfattning
Ja på grund av sexuell läggning
Ja på grund av funktionshinder
Ja, på grund av etniskt ursprung
Ja, på grund av min ålder
Annat, ange under fråga 55
55. På vilket annat sätt har du känt dig kränkt/diskriminerad av studiekamrater på Högskolan i
Halmstad?

56. Är du medlem i Kårgymmet?
Ja
Nej
57. Utövar du någon form av idrottsaktivitet/fysik träning?
Ja
Nej
58. Du som utövar någon form av idrottsaktivitet/fysisk träning, hur mycket idrottar/tränar du
under en vecka?
Högst 1 gång i veckan
Minst två gånger i veckan
Minst tre gånger i veckan
Minst fyra gånger i veckan
Minst fem gånger i veckan
Varje dag
59. Hur nöjd var du som ny student med den introduktion du fick vid Högskolan i Halmstad i
följande avseenden?
Vet
1.
6.
ej/kan
Inte alls
Mycket
2.
3.
4.
5.
inte
nöjd
nöjd
svara
Det mottagande du fick av Högskolan i Halmstad:

Det mottagande du fick av Studentkåren:

Det mottagande du fick under Nollningen:

60. Vi vill gärna ta del av dina kommentarer, om vad som bör förändras/förbättras med
introduktionen du fick som ny student vid Högskolan i Halmstad.

61. Behöver den fysiska miljön på Högskolan i Halmstad förändras? I såfall ange vad som skall
förändras. (På denna fråga kan du välja flera alternativ.)
Läsesalar och studierum skulle behöva åtgärdas
Datorsalar skulle behöva åtgärdas
Undervisningssalar skulle behöva åtgärdas
Uppehållsutrymmen skulle behöva åtgärdas
Matplatser skulle behöva åtgärdas
Uteplatser skulle behöva åtgärdas
Toaletter skulle behöva åtgärdas
Kårhuset skulle behöva åtgärdas
Inga åtgärder av något utrymme/någon lokal behövs – allt är bra som det är
Fler studieplatser
62. Hur nöjd är du med administrationen på den sektion där du huvudsakligen studerar i
följande avseenden?
1.
Inte alls
nöjd

2.

3.

4.

5.

Vet
6.
ej/kan
Mycket
inte
nöjd
svara

Sektionens öppettider:

Personalens bemötande av dig:

Sektionens service:

63. Hur nöjd är du med biblioteket på Högskolan i Halmstad i följande avseenden?
1.
Inte alls
nöjd
Bibliotekets öppettider:

Bibliotekspersonalens bemötande av dig:

Bibliotekets tjänster:

Bibliotekets undervisning i informationssökning:

2.

3.

4.

5.

Vet
6.
ej/kan
Mycket
inte
nöjd
svara

64. Vet du vad följande verksamheter arbetar med?
1.
Nej inte
alls

2.

3.

4.

5.

Vet
6.
ej/kan
Ja helt inte
svara

5.

Vet
6.
ej/kan
Mycket
inte
nöjd
svara

Studentcentrum:

Skrivpunkten:

Internationella avdelningen:

Studenthälsan:

Studentkåren:

65. Har du varit i kontakt med Studentcentrum?
Ja (Besvara även fråga 66)
Nej
66. Hur nöjd är du med Studentcentrum i följande avseenden?
1.
Inte alls
nöjd

2.

3.

Studentcentrums öppettider:

Personalens bemötande av dig:

Tillgången till informationsmaterial på
Studentcentrum:

Studentcentrums service:

67. Finns det något ytterligare du önskar på Studentcentrum?

68. Har du varit i kontakt med Internationella avdelningen?
Ja (Besvara även fråga 69)
Nej

4.

69. Hur nöjd är du med Internationella avdelningen i följande avseenden?
1.
Inte alls
nöjd

2.

3.

4.

5.

4.

5.

Vet
6.
ej/kan
Mycket
inte
nöjd
svara

Internationella avdelningens öppettider:

Personalens bemötande av dig:

Tillgången till informationsmaterial på
Internationella avdelningen:

Internationella avdelningens service:

70. Har du varit i kontakt med Studenthälsan?
Ja (Besvara även fråga 71)
Nej
71. Hur nöjd är du med Studenthälsan i följande avseenden?
1.
Inte alls
nöjd

2.

3.

6.
Vet
Mycket ej/kan
nöjd
inte
svara

Studenthälsans öppettider:

Personalens bemötande av dig:

Studenthälsans service:

72. Har du varit i kontakt med Studentkåren?
Ja (Besvara även fråga 73)
Nej
73. Hur nöjd är du med Studentkåren i följande avseenden?
1.
Inte alls
nöjd
Studentkårens öppettider:

Personalens bemötande av dig:

Studentkårens service:

74. Har du något funktionshinder?
Ja (Besvara även fråga 75)
Nej

2.

3.

4.

5.

Vet
6.
ej/kan
Mycket
inte
nöjd
svara

75. Har du haft någon kontakt med Högskolans kontaktperson för studenter med
funktionshinder?
Ja
Nej
76. Vilket av nedanstående alternativ gäller för dig?
Jag har själv invandrat till Sverige
En av mina föräldrar har invandrat till Sverige
Båda mina föräldrar har invandrat till Sverige
Ingen av mina föräldrar har invandrat till Sverige
77. Har någon av dina föräldrar läst på högskola eller universitet?
Nej, ingen av mina föräldrar har läst på högskola/universitet
Ja, en av mina föräldrar har läst på högskola/universitet
Ja, båda mina föräldrar har läst på högskola/universitet
78. Vad har du för sexuell läggning?
Bisexuell
Heterosexuell
Homosexuell
79. Om du skulle rekommendera dina vänner att läsa på Högskolan i Halmstad, vilket skulle
vara ditt FRÄMSTA skäl? Jag skulle framhålla att:
att utbildningen på Högskolan i Halmstad är bra
att studiemiljön på Högskolan i Halmstad är bra
att gemenskapen på Högskolan i Halmstad är bra
att nöjeslivet på Högskolan i Halmstad är bra
att föreningslivet på Högskolan i Halmstad är bra
att det är lätt att få tag på en bra bostad i Halmstad
Jag skulle inte rekommendera Högskolan i Halmstad
80. Om jag väger samman all min erfarenhet av Högskolan i Halmstad, så är jag överlag:
1. Inte alls nöjd
2.
3.
4.
5.
6. Mycket nöjd
Vet ej/kan inte svara
81. Har du ytterligare kommentarer är du välkommen att delge dessa här:

