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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? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets pædagogiske indhold? 
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Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på mastermodulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med mastermodulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Vi oplevede 3 ud af 4 gange som virtuel undervisning, og jeg synes det giver mere udbytte med 

fysisk fremmøde. Jeg var vild med strukturen på modulet, som gav en god støtte til egen proces. På 
den måde fik jeg hjælp til komme godt igang og strukturere egen proces med masterprojektet. 

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

• Strukturen var en god støtte i processen 
• at det blev tilpasset undervejs -så det passede til vores behov:) 
• Giver en meget fin og god samling på den afhandling vi skal lave 
• Meget konkret vejledning.  

Rigtig fint med tavle gennemgang af enkelte projekter.  
Måske man burde prioritere gøre det med alle studerende. 

• Følge os igennem alle faser af opgaveskrivning og fælles refleksioner / vejledning 

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

• Ville gerne have haft flere gange med fysisk fremmøde 
• ingen store svagheder 
• At vi ikke mødes fysisk 
• Koblingen mellem mastermodulet til ens vejleder. Kan det gøres bedre? 
• Ingen 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• En rigtig god støtte med yderst relevante kommentarer fagligt, pædagogisk og opgaveteknisk 
• Jeg er i tvivl om der spørges til vejledningen i undervisningen til ens projekt eller til ens vejleder til 

masterafhandling.  
Måske kunne der arbejdes på en bedre kobling mellem vejledningen fra undervisning til ens 
konkrete vejleder. 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Rigtig dygtig underviser - godt med gruppedrøftelserne 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Også en rigtig dygtig underviser. Meget engageret. 

Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse: 
 

Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Et helt fantastisk og udviklende forløb over 4 år. Jeg har fået rigtig meget med mig som jeg dagligt 

benytter i min ledelsespraksis. Jeg ville IKKE undvære forløbet. 
• Jeg er så glad for at jeg har taget denne uddannelse. jeg havde ikke fantasi til inden start - helt at 

forstå hvor meget den egentlig ville betyde. har givet mig viden, sparring og et netværk - TAK:) 

 

Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: 
 

Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Opholdsbetalingen er betalt. Afholder en del ferie for at kunne lave afhandlingen. Gerne mere 

oplysning til arbejdsgiver om, hvad det rent faktisk kræver/forventes. 

Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg fandt det selv og tog det op som en del af min Lederudviklingssamtale 

Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• langt de fleste af in opgaver har været relateret til mit daglige virke - så det er svært at adskille 

arbejdstimer og studietimer 

 

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: 
• Der er ringe opbakning fra arbejdsgiver. Siger ok. til uddannelsen, men vil alligevel ikke investere i 

den, når det så viser sig, at man skal være fraværende. Meget dilemmafyldt. Ens fravær 
problematiseres (også med skiftende ledere), og fokus bliver nemt ens fraværende frem for 
udbyttet af uddannelsen for organisationen. 
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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? 

• Rigtig gode. 
Der har været en del virtuel undervisning inkl. eksamener pga corona. Har savnet fysisk fremmøde 
ift netværk 

• Gode 
• Fungerer fint 
• Ok. 
• Rigtig gode 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: - Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

• Super fint 
• fint - nemt og overskueligt 
• Tilfredsstillende - det kunne dog ønskes, at underviserne konsekvent ligger PP og andet på Moodle, 

senest dagen før (og gerne 2 dage før) undervisningen. For mig er det noget rod, at konstaterer at 
PP o.l. er lagt op samme dag som undervisningen foregår. 

• Ok. 
• Godt 

Hvordan synes du madordningen fungerer? 
• Rigtig godt. God forplejning 
• har kun ros 
• Det er fint. 
• Ok. 
• Fint 

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

• Rigtig god og hurtig respons for langt det meste. 
• ja - god service:) 

Eneste ønske: dejligt hvis man kunne sætte studiemailen op til automatisk at videresende til 
arbejdsmail. 

• Det har jeg ikke - men oplever tilfredsstillende informationsniveau. 
• Rigtig fin. Oftest hurtig svar. 
• Ok 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting. 

• Jeg har været super tilfreds og anbefaler gerne MPG AAU til andre. En fantastisk rejse. 
• mail- se ovenfor 

Måske kort introduktion når man starter - bare 15 minutter med en der kender "butikken" 
• Mulighed for online at følge modulerne - nogle undervisere er ikke fan af online undervisning. Men 

for os der kommer langt fra universitetet er det en stor fordel at noget af undervisningen kan 
foregik online. Der er mange gode erfaringer fra covidperioden der kan hentes her.  
Eksamener fungerede vildt godt online 


	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?
	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?
	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:
	Set som helhed, hvad var mastermodulets største styrke?  Nævn gerne flere.
	Set som helhed, hvad var mastermodulets største svaghed?  Nævn gerne flere.
	Hvordan vurderer du projektvejledningen?  Fagligt
	Hvordan vurderer du projektvejledningen?  Pædagogisk
	Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
	Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  Fagligt
	Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  Pædagogisk
	Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  Sværhedsgrad
	Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
	Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  Fagligt
	Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  Pædagogisk
	Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  Sværhedsgrad
	Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
	Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse:
	Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed?
	Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
	Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv:
	Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver?
	Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål:
	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:
	Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet?
	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:
	Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din masteruddannelse:
	Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med masteruddannelsen?
	Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din masteruddannelse: - Hvordan synes du, at Moodle fungerer?
	Hvordan synes du madordningen 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.

