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Evalueringsskema - MPG, Forvaltningsret for offentlige ledere, E21 
 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:  
Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 

 

Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 

 

Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 
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Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 

 

Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet? 
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Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Litteratur: det er lidt underligt ikke at have en undervisningsbog, men det er okay. Stoffet svinger 

meget til mange sider så det er ikke sikkert at det er så ligetil at skrive en bog. 
• Da modulet adskiller sig fra alle øvrige MPG moduler på mange måder, kan det være svært at 

vurdere udbytte før eksamen har fundet sted. 
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I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen? 

 

I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit 
daglige/fremtidige arbejde? 

 

I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg har valgt kurset som en brush-up ifht min uddannelse, hvorfor indholdet som sådan ikke er nyt, 

men det er sundt at få nogle af tingene genopfrisket med seneste udvikling.  
Jeg er meget begejstret for faget. 
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Set som helhed, hvad var modulets største styrke?  
Nævn gerne flere. 

• Gode undervisere. Både XXX og XXX gjorde det rigtig godt. Meget involverende - og i stærk 
kontrast til deres image som jurister ;) Det er også en styrke, at bidragsydere kun var de to. Var 
der 6 forskellige var det måske svært at holde en rød tråd - især taget i betragtning at der ikke er 
en undervisningsbog. 

• Styrkerne var helt klart at materialet blevet leveret vældigt godt af underviserne. Det var let 
tilgængeligt og nemt at forstå. Det var fantastisk at alt materiale blev lagt ud og der ikke skulle 
indkøbes bøger.  
Underviserne udviste en stor grad af viden og glæde ved faget, hvilket for mig var en stor 
fornøjelse. 

• Meget relevant for sagsbehandlere og opbygningen passede til det. 
• Gode eksempler der underbyggede indholdet i pensum 
• Meget kompetente undervisere, der var gode til at give konkrete eksempler på retspraksis 

Meget relevant for offentlige ledere 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Det kan fremhæves som en svaghed, at pensum ikke er bog dit og side dat. Men jeg synes at de 
navigerer godt omkring det. 

• Nogle af mine medstuderende vil formentlig sige at faget ikke var relaterbart til ledelsesopgaven - 
men her er jeg helt uenig. Jeg synes faget netop gav overblikket på de vigtigste punkter man som 
leder skal være opmærksom på i sin rolle som leder i en forvaltningsmyndighed. 

• Manglede ledelsesperspektivet - Det handler selvfølgelig om mine forventninger, men jeg havde 
håbet det havde haft et ledelsesperspektiv, hvor ledelsens rolle blev tydeligere og hvor dilemmaer 
som vi står i, kunne blive perspektiveret 

• Jeg savnede en mere tilbundsgående analyse af en case, som måske kunne være inspiration for den 
senere opgaveskrivning. Der var rigtig mange gode eksempler, men for få hvor der blev set på 
baggrund og hvorfor sagen endte som den gjorde. For mig ville der være god læring i at gøre det 
på den måde. 

• Balancen mellem hvornår det bliver relevant for ledere og hvornår det mest er relevant for 
sagsbehandlere 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Gode undervisere begge to. 
• XXX har en kæmpe viden og har mange eksempler at trække på. 
• Gennemgangen af Kodeks 7, hvor vi så lige lavede gruppearbejde var pædagogisk det mest 

effektive. 
Måske en quiz eller lign som opsummerende tiltag ? 
Ellers fint! 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Gode undervisere begge to. 
• XXX har ligeledes en kæmpe kommunal viden og perspektiver på konkrete sager, hvilket gjorde 

gennemgangen meget nærværende. 
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• Det stof som XXX gennemgik meget professionelt var en smule mere praksisnært og relevant for 
sagsbehandleren. Det har naturligvis at gøre med temaerne. Det var godt gennemgået, men måske 
ikke så relevant for mig. 

 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer og den 
velkomstpakke, som du modtog i forbindelse med studiestart? 

 

Hvad synes du om faciliteterne på AUB, som anvendes i forbindelse med dette 
modul på uddannelsen? 

 

Hvordan syntes du madordningen fungerer? 
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Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 

 

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
• Ros til XXX for at hjælpe med at sætte Teams op med meget kort varsel. Som alternativ til dem der 

er udfordret mht. COVID eller transport (sne). 


	Evalueringsskema - MPG, Forvaltningsret for offentlige ledere, E21
	Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:  Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?
	Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?
	Hvordan vurderer du modulets faglige indhold?
	Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold?
	Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul?
	Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet?
	Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse?
	Hvordan vurderer du litteraturen på modulet?
	Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet?
	Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
	I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter undervisningen?
	I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit daglige/fremtidige arbejde?
	I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig?
	Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
	Set som helhed, hvad var modulets største styrke?  Nævn gerne flere.
	Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  Nævn gerne flere.
	Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  Fagligt
	Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  Pædagogisk
	Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  Sværhedsgrad
	Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
	Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  Fagligt
	Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  Pædagogisk
	Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  Sværhedsgrad
	Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
	Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din masteruddannelse:  Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer og den velkomstpakke, som du modtog i forbindelse med studiestart?
	Hvad synes du om faciliteterne på AUB, som anvendes i forbindelse med dette modul på uddannelsen?
	Hvordan syntes du madordningen fungerer?
	Hvordan synes du, at Moodle fungerer?
	Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik?
	Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.

