ER DU I TVIVL?
(REFLEKSIONSØVELSE)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Hvor meget tid bruger du på forberedelse til
undervisning og projektarbejde?
Hvor mange timers studiejob har du?
Hvad ligger ud over studiet (sport, venner, kultur,
ferie, familie, kæreste mv.)?
Andre forpligtelser (børn, foreningsarbejde mv.)?
Hvor meget skal der være tid til spontane aftaler?
Er du i tvivl om hvad du bruger tid på?

Hvor meget skal det faglige fylde i forhold til
det sociale?
Er der et kursus (eller flere), du vil fokusere
særligt på?
Hvilke kompetencer vil du gerne udvikle i dette
semester/projektforløb?
Hvad er dit læringsmål for dette semester/
kursus/projekt?

Hvad har du lært på din(e) uddannelse(r)?
Kig tilbage på dit uddannelsesforløb indtil nu og
se, hvad du har beskæftiget dig med i dine
projekter, kurser og øvrige studieaktiviteter - brug
evt. et mind-map til brainstorm.
Hvilke kompetencer har du tilegnet dig gennem
fritidsinteresser og studiejob?

HVORDAN
PRIORITERER JEG
MIN TID?

H VA D V I L J E G
LÆRE?

H VA D K A N J E G ?

HVORFOR HAR
J E G VA L G T M I N
UDDANNELSE?

H VA D ER M IN E
A M B I T ION ER ?

ER DER BALANCE I
MIT LIV?

•
•
•
•
•
•

Hvad brænder du for?
Hvad synes du er rigtig spændende?
Hvad vil du gerne bruge uddannelsen til?
Hvor lang tid vil du studere?
Hvilket studiemiljø passer godt til dig?
Har du lyst til at tage en engelsksproget uddannelse?

•
•

Studerer du for at få gode karakterer eller for at lære?
Hvor meget tid bruger du på at forberede dig til
undervisning/gruppearbejde mv.?
Hvornår er det “godt nok”
Er du tilfreds med din indsats på din uddannelse er der noget, du gerne vil ændre/justere i den
måde, du studerer på?

•
•

•
•
•
•
•
•
•

AAU STUDIEVEJLEDNING

Hvor højt prioriterer du sport/fritidsinteresser?
Hvor tit skal du se dine venner og/eller kæreste?
Hvor ofte skal du besøge din familie?
Er det vigtigt for dig at holde fri i weekenderne?
Hvor meget arbejder du (studiejob, frivilligt job)?
Hvor vigtig er din uddannelse i forhold til andre
ting i dit liv?
Prioriterer du tiden, så der er plads til det vigtigste?

