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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: 
Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? 
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Hvordan vurderer du mastermodulets pædagogiske indhold? 

 

Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på mastermodulet? 

 

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

 

Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Modulet er normeret til 330 timer. Det er på ingen måder virkeligheden for erhvervsaktive ledere og 

chefer - at det er muligt at kaste så meget ind. Ambitionsniveauet hos vejlederne ligger derfor 
noget over det realistiske. 
Ingen tvivl om at underviserne på modulet vil de studerende det aller bedste - og hjælpe godt i mål 
! 

• Jeg synes det har været både godt og skidt at en del af modulet har været on-line.  
På den ene side er det tidssparende, og på den anden side går man lidt glip af interaktionen med de 
andre studerende 
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Set som helhed, hvad var mastermodulets største styrke?  
Nævn gerne flere. 

• en god opgave at få med at koble teori og praksis i en større opgave 
• XXX og XXX. 

Fælles drøftelser. 
• at vi bliver godt hjulpet på vej 
• På en måde virker det som en opsamling på alle de andre moduler.. 
• Modulets (undervisernes) evne til at få os flyttet fra opgaver i egen organisation til en reel 

masteropgave 
• Træningen i at gennemføre undersøgelser på en konkret problemstilling 
• Koblingen af teori til egen praksis. 
• Dialogerne.God kombination mellem undervisning i plenum og gruppearbejde. Får mulighed til at 

reflektere og sætte ord på sit masterprodukt løbende. 
God tid mht. udfærdigelsen af problemformuleringen 

• Få på holdet. Meget dialog. Individuelt tilpasset 
• Retningslinjer frem i mod egen udarbejdelse af afhandlingen. 

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

• tid!! er en gentagen kommentar fra deltagerne. Måske skulle man i andre moduler/tidligere i 
forløbet være tydelige på hvor meget (mere) tid et mastermodul reelt tager... evt krydre med 
andre/tidligere deltageres måde at navigere i dette på. 
desuden er det første gang man sakl arbejde så dybt med metode, teori, empiri - det kræver sit 
hvis man ikke har gjort det før. 

• At få etableret et samspil mellem de fælles seminarer og den individuelle opgaveproces 
• Den manglede tid til opgaven. 
• PÅ en måde er modulet her helt anderledes end de andre moduler - det er svært at forklare 

Jeg synes der er meget lagt ud til grupper - jeg kunne godt ønske mig noget mere teori omkr 
videnskabsteorierne 

• naturligvia at alle er forskellige steder i processen 
• Større fokus på design og metoder frem for den konkrete ledelsesmæssige læring der kan 

implementeres i den fremadrettede praksis 
• De moduler, der ikke har en gennemgående underviser, fungerer ikke altid supergodt. 
• Intet 
• Ingen 

Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Pædagogisk 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• jeg har en fantastisk og forstående vejleder. 

eneste minus er at vejleder lader sig gribe og får lavet et forskningsprojekt som jeg ikke kan 
honorere som masterstuderende, med fuldtidsarbejde, familie mm 

• Spørgsmål om der er et tilstrækkeligt match mellem vejleder og mit teoriområde? 
• som tidligere nævnt jf. on-line/ikke on-line 

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

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg mangler generelt et brush-up på videnskabsteori 
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Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Mastermodulet, E21 
Evalueringsskemaet er sendt til 13 respondenter, hvoraf 11 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 85%. 
 

 

8 28.01.2022/Pia Wosylus 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• som tidligere nævnt .. 

Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse: 
 
Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg har været meget glad for uddannelsen - det er godt at den er modulopdelt 

Jeg synes virkelig jeg står bedre som leder - står bedre fast i praksis 
• Modulerne er generelt meget godt sammensat og inspirerende.  

særligt moduludbuddet i efteråret 2020 var dog noget tyndt 

Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: 
 
Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• tid på opgaven er i egen fritid, der er ikke allokeret arbejdstimer 
• det er selvfølgelig en smule problematisk hvis man skifter arbejdsgiver under uddannelsen.. 
• Jeg har fået bevilget næsten alle moduler fra Statens Kompetencefond, et ad gangen. Ellers ville 

min arbejdsgiver have betalt. 
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Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Med en arbejdsuge mellem 50-60 timer, så bliver det det muliges kunst ;) 
• Jeg synes at uddannelsen fint tager højde for at man har fuldtidsjob ved siden af 
• Jeg ender op med at gennemføre MPG på i alt fem semestre 

 
Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? 
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Har du i forbindelse med studiet fået færre arbejdsopgaver eller delvist frihed 
til studiet? 

 

Har det været vanskeligt at forene studium og privatliv? 

 

Hvor meget vurderer du, at arbejdsgiverne tillægger MPG-uddannelsen 
betydning i forbindelse med forfremmelse og ansættelse? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• det er helt bestemt et plus at have uddannelsen /dele af uddannelsen ifm jobsøgning 
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Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 
masteruddannelsen? 

• ok - fint i KRogh også 
• Gode 
• OK 
• Det har været dejligt at uddannelsen har været afholdt det sammen sted hver gang (på nær de 

sidste moduler hvor biblioteket flyttede). Det sparer én for at skulle bruge en masse tid på logstik 
• Gode, idet der godt kunne være en infoskærm ved indgangen til biblioteket på kroghsstræde 
• De er fine 
• OK 
• Gode 
• Fint 
• Faciliteterne er gode 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 
• tungt, svært overskueligt og afkoblet min alm praksis. JEg ville foretrække at mails altid blev sendt 

på arbejdsmail i stedet for studentermail 
• Godt 
• OK 
• jeg har det stramt med moodle. 

Især syne jeg informationen omkr nedluk og on-line undervisning var manglefuld. Det kan ikke 
forventes at man kan nå at tjekke meddelelser i Moodle om morgenen inden man møder op til en 
modul 

• fornuftigt 
• Fungerer fint 
• OK 
• Godt 
• Super.. 
• Okay 

Hvordan synes du madordningen fungerer? 
• ok 
• Godt 
• Ikke relevant 
• Rigtig dårligt - der har været dage hvor der ikke var forplejning, og der har været dage hvor 

pauserne blev holdt så sent at man ikkekunne nå at få brød - dette belv såbegrundet med, at 
køkkenet havde nogle regler de skulle overholde - mærkelig argumentation... 

• godt 
• Fungerer fint men lidt for ensformig menu 
• OK 
• Super god 
• Okay 
• Okay 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Mastermodulet, E21 
Evalueringsskemaet er sendt til 13 respondenter, hvoraf 11 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 85%. 
 

 

12 28.01.2022/Pia Wosylus 

 

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

• ok mht kvalitet. men lange svarfrister. 
min oplevelse er at de er underbemandede og at kompetencerne er skæve. Det er altid XXX der har 
svarene mens andre jeg har haft kontakt med altid skal spørge XXX.. 

• God 
• Meget flot og hurtig respons 
• Generelt god service 
• Intet over og intet ved siden af. jeg har til dato aldrig fået så dedikeret og kompetent service. Tak 
• Meget fin service 
• OK 
• God 
• Rigtig god 
• God Service 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting. 

• bedre indføring v uddannelsesstart i de digitale værktøjer som Moodle, digital eksamen, outlook 
osv. 
Det tog mig lang tid at lære (og jeg har nok ikke helt lært det endnu..) 

• Selvom det er en fleksibel master, ville det være hjælpsomt med en eksempelvis sammensætning 
af moduler som viser at den kan gennemføres på to år og hvordan den optimalt kan strikkes 
sammen på seks år 

• Intet 

Studiemiljø:  
Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem (udstyr, 
indeklima, indretning osv.)  
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Studiemiljø:  
Der er studiearbejdspladser, der understøtter det faglige miljø på uddannelsen 
og campus generelt 

 

Studiemiljø:  
Der er gode faciliteter til pauser og socialt samvær med andre studerende  

 

Hvis du har kommentarer til de fysiske og æstetiske forhold, bedes du så 
konkret som muligt beskrive de positive forhold eller problemer, du har oplevet 
(angiv meget gerne konkrete adresser/lokalenumre, så der bedst muligt kan 
følges op på dine kommentarer). 

• Da jeg har været i gang siden 2017 er der ændret en del i forholdene - og en del har været virtuelt, 
det er derfor svært at svare konkret på. 
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Studiemiljø:  
Jeg trives på min uddannelse - Vurder i hvilken grad: 

 

Studiemiljø:  
Jeg oplever et godt socialt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 
- Vurder i hvilken grad: 
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Studiemiljø:  
Jeg oplever et godt fagligt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 
- Vurder i hvilken grad: 

 

Har du yderligere kommentarer til din trivsel og fællesskabet på din 
uddannelse, så skriv dem gerne her:  

• spørgsmålene er tydeligvis rettet til fuldtidsstudernde. som masterstuderende har jeg ikke ret 
meget kontakt socialt med de andre studerende med mindre jeg kender dem. Dette gør sig  særligt 
gældende ift. fleksible master 

• Det er anderledes at være deltidsstuderende end heltidsstuderende ift. det psykiske studiemiljø, 
men generelt er der en god stemning med plads til vores forskelligheder. 
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(De næste to spørgsmål er kun til dem, som bekræfter, de har oplevet 
krænkende adfærd og/eller diskrimination. Der skal således laves et ”spring” i 
opstillingen af spørgeskemaet, så at de studerende der svarer nej til det forrige 
spørgsmål ikke skal besvare de næste to spørgsmål. Informationsboksen skal 
vises for alle de studerende, ligegyldigt om de svarer ja eller nej til 
spørgsmålet om oplevet krænkende adfærd og/eller diskrimination) 
 
Til de som ikke har oplevet krænkende adfærd eller lignende , skal blot  
springe de 2 næste spørgsmål over ved at sætte kryds i ønsker ikke at svare. 
 
Hvilken type af krænkende adfærd og/eller diskrimination har du personligt 
oplevet i forbindelse med studie (vælg evt. flere svarmuligheder)?   
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Hvem har du oplevet den krænkende adfærd/diskriminationen fra i forbindelse 
med dit studie (vælg evt. flere svarmuligheder)?  
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