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Evalueringsskema - MPG, Økonomi og ledelse, 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: 
• Ingen 
• Det er et fænomenalt modul. Det er uden sammenligning det bedste på hele MPG, og jeg har nu 

taget de krævede moduler. 
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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: 
• Modulet er meget interessant, men meget af teorien er lagt op ad sundhedsvæsnet - hvilket ikke er 

relevant for mig. 
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Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Det er meget relevant med et modul, hvor der er fokus på økonomi indenfor det offentlige, så man 

hermed kan opnå et større forståelse og indsigt i et større perspektiv. 
• Det er altid en styrke med XXX som underviser 
• Høj faglighed 
• Dialog diskussioner og drøftelse 
• Giver en god indsigt i mange forskellige økonomiske problemstillinger inden for det offentlige - 

meget spændende viden 
• En kapacitet at undervisningen tager udgangspunkt i det kommunale perspektiv og XXX har 

ekstrem stor viden om de økonomiske forudsætninger for den offentlige økonomi. Det er helt klart 
en stor fordel.  
Hvis jeg skal undre mig, så handler det om at største delen af litteraturen kommer fra underviser 
og jeg har tidligere oplevet at det kan være en fordel at få flere perspektiver frem på de samme 
emner. Men måske det handler om, at der ikke er andre perspektiver. Det har jeg ikke undersøgt. 

• Underviseren er uden sammenligning den bedste, jeg har haft. Han formår at koble relevant stof 
med kompliceret viden, og så gøre det lettilgængeligt. 

• De mange eksempler 
• XXX 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Jeg savner lidt struktur og overblik i forhold til litteratur (hvor det kan findes) da enkelte artikler 

både ved i pensum og under supplerende litteratur. 
• Meget litteratur og teori med udgangspunkt i det danske sundhedsvæsen 
• Der er meget fokus på de sundhedsfaglige erhverv - hvad koster en patient/borger. Jeg sidder i en 

teknisk afdeling, og det har været lidt en udfordring at omsætte det til min praksis. 
• Lange seancer uden pauser  

Lokale udfordringer 
• De 3 seminarer/ 6 dages undervisning var/er planlagt for tæt tidsmæssigt. Det er simpelthen både 

mange dage, megen  viden og litteratur at skulle kapere med kun 14 dages intervaller, samtidigt 
med et lederjob. Det fungerer bedre med de moduler, hvor 2-dages seminarerne har en tidsmæssig 
afstand på 3-4 uger. 

• Litteraturen er artikler centreret om undervisers egne udgivelser. Andre perspektiver kunne have 
nuanceret det. 

• Ingen 
• At en del blev flyttet 
• Ingen 
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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: 
• Ingen 
• XXX har styr på sit stof, hvilket er en sand fornøjelse 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Økonomi og ledelse, E21 
Evalueringsskemaet er sendt til 12 respondenter, hvoraf 9 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 75%. 
 

 

7 25.01.2022/Pia Wosylus 

 

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: 
• Ingen 
• Var ikke tilstede 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Ingen 
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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. 
• Intet at bemærke 
• Det er meget professionelt. Godt arbejde 
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