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Baggrundsinformation 

   

Samlet status 

 

Sprog 

 

Programområde 

 



Lokation 

 

Uddannelse 

 

Køn 

 



Hvad er din alder? 

 

Hvilken sætning passer på dig? 

 

 

Uddannelsesvalg 

 De næste spørgsmål handler om dit valg af uddannelse. 
   

Hvad er den eller de vigtigste grund(e) til, at du valgte den uddannelse, som 
du er startet på? Sæt op til 3 krydser. 

 



Hvorfor valgte du Cphbusiness? (sæt gerne flere krydser) 

 

Hvorfra har du hørt om Cphbusiness? (sæt gerne flere krydser) 

 



 

Ansøgnings- og optagelsesprocessen 

 De næste spørgsmål handler om tiden før du startede på dit studie. 

   

 

 

 

Introduktionen før studiestart 

 De næste spørgsmål handler om perioden fra du fik at vide, at du 
var blevet optaget på Cphbusiness, til du mødte første studiedag. 
Spørgsmålene tager primært udgangspunkt i det Hello Flow 

i Moodle, som du fik adgang til inden din studiestart.   
   

Hvordan oplevede du informationsniveauet om din studiestart i perioden fra du 
blev optaget indtil du startede?  

 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 

"Jeg følte mig klædt på til at møde op første dag på studiet, ud fra den 
information jeg havde fået, inden jeg startede" 

 



 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn: "Det var nemt at finde den information, jeg 

havde brug for, i Hello Flowet i Moodle"? 

 

Hvilken information i Hello Flow var vigtigst for dig? Vælg de 3 vigtigste.  

 



Hvad har du gjort i perioden fra du blev optaget, indtil til du startede første 

dag? (sæt gerne flere krydser). 

 

 
 

 Introduktionen efter studiestart 

 De næste spørgsmål handler om perioden fra din første studiedag 
på Cphbusiness og frem til nu.   
   

Hvad synes du om længden på dit introforløb? 

 

Hvad synes du om antallet af sociale aktiviteter i dit introforløb? 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn om dit introforløb: - Jeg har fået en god 

introduktion til uddannelsens faglige indhold 

 



Hvor enig er du i følgende udsagn om dit introforløb: - Det er blevet gjort klart 

for mig, hvilke forventninger der er til mig som studerende  

 

Hvor enig er du i følgende udsagn om dit introforløb: - Aktiviteterne i 
introforløbet har givet mig mulighed for at lære mine medstuderende at kende 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn om dit introforløb: - Introforløbet har været 
med til at skabe en følelse af fællesskab i klassen 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn om dit introforløb: - Alt i alt er jeg tilfreds 

med introforløbet på min uddannelse 

 



Har du hørt om studenterorganisationen Cphbusiness Students? 

 

Alt i alt hvor glad er du for at have valgt Cphbusiness? 

 

 
 

 Fremtidsplaner 

 De næste spørgsmål handler om dine planer for fremtiden. 
   

Har du planer om i løbet af din studietid at: (sæt gerne flere krydser) 

 



Hvad kunne du tænke dig at lave, når du er færdig med uddannelsen? (sæt 

gerne flere krydser) 

 

 

Spørgsmål til internationale studerende 

Hvilken sætning passer på dig? 

 



Hvilket land er du fra? 

 

Hvilket land boede du i, da du søgte om optagelse på Cphbusiness? 

 



Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 

Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Chat med nuværende studerende via 
Cphbusiness.dk 

 

Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 
Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Open House Webinar 

 

Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 

Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Online Q&A (fandt sted 9. august)  

 



Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 

Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Uddannelsesmesse i mit hjemland 

 

Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 

Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - E-mails fra Cphbusiness med 
information om bestemte uddannelser 

 

Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 

Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Jeg har fået information fra en agent 
i mit hjemland 

 



Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 

Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - På internettet søgte jeg efter og 
læste anmeldelser af Cphbusiness  

 

Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 
Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Jeg så video(er) om Cphbusiness på 

YouTube 

 

Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 
Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Cphbusiness på Facebook 

 



Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 

Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Cphbusiness på Instagram 

 

Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 

Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Cphbusiness på LinkedIn 

 

Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 
Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Cphbusiness.dk 

 



Hvilken af følgende informationskanalser har du brugt, før du startede på 

Cphbusiness, og var de nyttige for dig? - Studieportalen Educations.com 

 

Hvordan vil du beskrive dine sprogfærdigheder i dansk? 

 

 

Spørgsmål til danske studerende 

Har du flyttet bopæl i forbindelse med din studiestart? 

 



Hvilket postnummer er du flyttet fra? 

 

Hvilken uddannelse har du senest afsluttet? 

 



Hvad er dine forældres uddannelsesniveau? (vælg den af dine forældre, der 

har det højeste uddannelsesniveau) 

 

 

Spørgsmål til Top-Up-studerende 

Hvor har du færdiggjort din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse? 

 


