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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? 
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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? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Både pensum og kursusgange virker ret omfangsrigt set ift. 3 ECTS. Det viser sig at være et fag 

som universitetet anbefaler tæt på masterafhandlingen - den information er jeg ikke stødt på før 
jeg sad på kurset.  
Det skal præciseres hvilket skriftligt materiale der kan aflevers til eksamensvejledning, det viser sig 
at man kan aflevere en færdig opgave, det er ikke tydeligt omtalt af underviserne. Alt i alt mere 
opmærksomhed til "tavs" viden som man ikke støder på når man har enkeltfag eller er på et tidligt 
semester i masteruddannelsen. Ellers virker det godt at der er så meget forberedelse til 
eksamensopgaven undervejs i kursus.Tak. 

• Nej 
• Ærgerligt at relevant planlagt indhold i præsentationer ofte ikke blev nået. Fx nåede vi slet ikke 

omkring undersøgelser af egen organisation.  
Studiegrupper kunne i anden runde være sammensat anderledes end første gang - med langt 
højere udbytte. 

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? 
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I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Nej 

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

• se tidligere svar. 
• Modulet giver en god forståelse for opbygninger af undersøgelser, hvad undersøgelserne indeholder 

og hvordan de skal tolkes.  
Godt at få sat "benævnelser" og begreber på forskning/undersøgelser 

• At man kan rette det mod masterprojektet 
• Indføring i de forskellige undersøgelsesformer. 
• perfekt før masterprojekt 
• Det giver en forståelse for metode og design, som kan bruges i opgaveløsning på kommende fag og 

masterprojekt. 
Det har givet indsigt i analyse af undersøgelse, der ruster mig til bedre at kunne forholde mig kritisk 
over for data og undersøgelser relateret til mit daglige arbejde. 

• - godt tilrettelagt og fint med litteratur 
• 2 gode undervisere 
• Virtuelt oplæg om teori+videnskabsteori 
• At opgaven kan bruges til en anden opgaveskrivning 
• Modulet styrke er at introducere metode - også for dem, der aldrig har været i berøring hermed. 

Det giver mulighed for at diskutere diverse undersøgelser bedre og dermed vurdere deres relevans 
in house, hvor man er. Ligeledes en tilgang til at kunne sætte egne undersøgelser i værk ved 
behov. 

• Jeg tilegner mig grundlæggende og vigtig viden i forhold til det videre forløb på MPG 
Jeg kan omsætte den nye viden direkte i nogle af de aktiviteter jeg laver i min dagligdag. 

• Forberedende til Master modul 
• God fremstilling af både kvantativ og kvalitativ forskning 
• Fin forberedelse til Masterprojektet. 
• Indblik i videnskabsteori. 

Oplæg ved XXX 
• At man bliver klædt på til at lave opgaver på kommende moduler 
• Dygtige undervisere. 

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

• Virker og omtales som et fag der for de fuldtidsstuderende fylder et helt semester og som er søgt 
"kogt ned" til masterfaget. 
Det opleves at underviserne har svært ved at relatere den teori de underviser i til erfarne lederes 
praksiskendskab, det clasher lidt nogle gange. 

• Ingen 
• At en del bliver præsenteret meget overordnet 
• Mere information om, hvornår det er klogt at tage dette modul i masteruddannelsen. Først eller 

sidst i uddannelsen. 
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• Kompliceret teoretisk stof, der skal begribes adskilt fra dets anvendelse. 
Det blive først rigtigt brugbart i mødet med de andre fagmoduler 

• - ønskede mere kobling mellem teori og praksis - fremhæve undersøgelser som man kunne koble 
teorien på 
Ville ønske at dette fag var koblet på masterprojektet fx havde to dage inden omkring design og 
metode i processen med masterprojektet.  
Derudover synes jeg det er meget omfattende at skulle skrive en 10 siders eksamensopgave + 
mundtlig eksamen for 3 ECTS point. 

• Relevant indhold blev ikke nået 
• Undervisernes motivation i undervisningen var ikke meget tilstede 
• Hard-core metode og større interne undersøgelser på den måde, som vi har drøftet metode på 

kurset, kan virke langt væk fra virkeligheden i fx en kommune. Og så er svagheden måske, at det 
er obligatorisk, også for dem, der måske har beskæftiget sig meget med metode tidligere. 

• Skal indtages på relativt kort tid 
• Manglende dybde - lidt overfladisk gennemgang men umuligt at nå det hele 
• Få undervisningsgange 
• Vi nåede ikke alle slides og der var noget af det faglige indhold man var i tvivl om hvor meget man 

skal i bund med. 
• Det er et metodefag, og ikke direkte overførbar til praksis 
• Teoretisk tungt. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Sværhedsgraden er OK, tænk på at den viden man tilegner sig skal kunne bruges af erhvervs aktive 

ledere. 
Det virker godt med øvelserne hvor der er lejlighed til at øve sig på nye begreber men det er svært. 
Øvelserne lægger til grund at man uden videre kan arbejde i tilfældige grupper og der er en meget 
positiv vinkel fra de studerende men det er med varierende succes og udbytte 

• Nej 
• Gennemgang af teori om metoder kan være svært at gøre jordnært. Jeg synes, det er kompliceret 

stof, og det har til tider været svært begribeligt og dermed også svært at være fokuseret. 
• Mere praksis på 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• XXX er en rigtig god formidler. 

Han er god til at sige præcist hvad man skal eller hvad begreber indeholder. 
• Nej 
• Samme kommentar som til spørgsmål om XXX oplæg 
• Spændende indhold - men desværre alt for tidsoptimistisk ift at nå det planlagte 
• Fantastisk dygtig underviser 
• Det var dog ærgerligt at vi ikke nåede mere af det som var planlagt. 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Nej 
• Ærgerligt at det var virtuelt 
• Rigtig god 

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? 
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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. 

• Sekretariatet virker overbelastet. 
Det er en bekostelig uddannelse for det offentlige, universitetet bør investere i 
sekretariatsbetjening. 
Der sendes afsindigt mange mails gentagne gange er det nødvendigt, ressourcen bør sættes ind i 
spidsbelastninger. Da eksamen blev digital skulle der indsendes tro og love erklæringer, det modtog 
jeg til mit ene fag men ikke det andet og blev belært om at det var min fejl. Det er unødvendigt, 
alle kan forstå at det er krævende at lave corona ændringer. 
Jeg undlader at tage kontakt til sekretariatet. Min eksamen er blevet flyttet. Jeg tror at det ved 
intro skal indskærpes at man skal være MEGET opmærksom på sin aau. mailpostkasse SÆRLIGT i 
eksamens sammenhæng. 

• Ikke relevant svar skyldes næstsidste modul. 
Jeg har ikke forslag til forbedringer. 

• At der er noget mere gejst for underviseren, således det ikke opleves som en ting der skal overstås 
og som man får sin løn for. 
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