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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: 
• Meget velforberedt fra undervisers side. Vurderingen af litteraturen går ikke på kvaliteten (som var i 

top) men mere kvantiteten (som var i overkanten, til at kunne fokusere på hvad der er vigtigt - og 
hvad er nice-to-know). 

• Pensum er forholdsvis omfattende, og det har været lidt udfordrende at koble pensum til måden der 
undervises på.  
Men på en meget positiv side, virkede det fantastisk godt med den læsevejledning underviseren har 
lavet. 

• Det har været svært for mig at koble teorien på undervisningen. Der var mange gode eksempler, 
men jeg stod tilbage efter undervisningen med en følelse af ikke rigtig at have fanget essensen. Det 
kan dog sagtens være et produkt af en åndsvagt presset tid lige omkring undervisningen. 
Vil dog sige at der har været en fantastisk struktur på udlevering af artikler, forløb på 
undervisningdagene og vi har i god til fået relevante slides. Ikke aftenen før, som jeg tidligere har 
praktiseret. 

• Der er virkelig meget litteratur og et omfattende pensum til modulet. 
• XXX kender tydeligvis sit stof megagodt, og der kom meget tidligt udførlige beskrivelser ud. 

Undervejs i undervisningen var jeg noget i tvivl hvorvidt undervisningen fulgte samme systematik. 
Her ved afslutningen er jeg mere fortrøstningsfuld, men tror først at den store sammenhæng 
kommer efter opgaveskrivning og eksamenslæsning 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen? 
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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: 
• I forhold til udbytte - stadig lidt uklart hvordan jeg kan bruge det i praksis, til et begrænset område 

der ikke direkte indeholder økonomi. Men det kommer nok i forbindelse med arbejdet med 
eksamensopgaven. 

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

• Det var velplanlagt og med meget relevant indhold. 
• Det har gjort jeg ikke har så mange blinde pletter på styringsområdet 
• Helt klart nogle spændende drøftelser, en passioneret underviser, en underviser der griber bolden 

når de studerende bringer emner/spørgsmål på banen. 
• Underviseren, der er meget kompetent og kan lave praksiseksempler som er relevante for de fleste 

deltagere. 
• En meget engageret og vidende underviser 
• Læseplanen.  

Måske også måden power point er lavet på. Men dette ved jeg når jeg begynder at skrive opgave. 
• Struktur og rettighed i forhold til læsestof og undervisnings dage. 

Bedre forståelse af området. 
• fin kobling mellem de tre moduler 
• Det faglige indhold 
• Underviseren 
• Stor faglig viden hos underviser. 
• Rigtig god underviser 

Passende balance mellem oplæg og øvelser/gruppedrøftelser 
• Underviserens store faglige viden, engagement og viden om de forskellige områder, hvilket gjorde 

undervisningen overførbar og relevant 
• Fagligheden, og den måde teorien tog udgangspunkt i anvendelse. 
• tydelig planlagt struktur 
• Underviseren ;) 
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• Det er ret udfordrende for mange af so at se anskue vores organisationer mere "kynisk"/realitisk fra 
en hard core økonomisk synsvinkel. Det giver nogle nye erkendelser 

• Interessante emner, styring er væsentligt på den offentlige dagsorden 
• Dialogerne med medstuderende. 

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

• Jeg oplever, at der er rigtig meget materiale som relaterer sig til kommunale og regionale 
institutioner, hvor det statslige element mangler. 

• Der er meget læsestof - det kræver god forberedelse, der kan være svært at nå 
• Helt klart mængden af læsestof og slides/emner. Selv om det har været spændende, har det været 

svært at skelne imellem obligatorisk litteratur og ekstra materiale. Gennemgang af stoffet var lige 
passioneret hele vejen igennem - derfor kan det lade en i tvivl om hvad er vigtigt at tage med sig. 

• Der er meget lange undervisningsdage og et tæt pakket program. 
• Det var svært at koble pensum til måden der blev undervist på.  

Pensum er meget omfattende, og underviseren virker til at have meget høje standarter. Ikke at det 
i sig selv er et problem, men det kan være lidt demotiverende når underviseren, som noget af det 
første, fortæller at han er den strenge eksaminator. 

• Det har været en ulempe for mig at undervisningen blev leveret på relativt komprimeret tid. Der er 
mange dage for mig at tage ud af min arbejdstid over 6 uger. Det gør desuden løsetid ekstremt kort 
og jeg havde svært ved at ordentligt læse op til faget. 

• forelæsning presset sammen og ikke meget tid til sparing mellem deltagerne 
• Meget komprimeret 
• Eksterne undervisere 
• Det kan godt blive lange dage med rigtig meget information. Mere casearbejde og gruppedrøftelser 

kunne i min optik være god variation. 
• For meget fokus på at vi som studerende forventes at kunne gengive pointer fra alle artikler og 

kapitler i pensum - jf. at MGP er et tilvalg samtidig med et lederjob, der kræver mere end 37 timer 
• For meget undervisningstud brugt på eksempler fra praksis. Eksempler er godt, men det blev lidt 

for dybdegående. Undervisning måtte gerne være mere "basisteoretisk" med kortere 
praksiseksempler. 

• Der er et væsentligt omfang af litteratur, som kan gøre det svært at holde overblik. 
• Alt for meget pensum 
• at vi pga. den tydelige fremlagte struktur på papiret hele modulet var 'bagefter' og at det på 

dagene virkede meget flydende som kontrast til den meget opdelte plan. 
• Større fokus på sundhedssektor 
• undervisningen kan umiddelbart virke lidt forvirrende og lyst- og anekdote-præget. Men måske jeg 

først erkender sammenhængen efter eksamensperioden - sådan er det nogle gange 
• Jeg kunne have ønsket en mere struktureret gennemgang af det teoretiske fundament 
• Meget litteratur og lange dage. 

 

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: 
• Igen - meget passioneret underviser - der var bare rigtig meget stof - mange ord og megen tekst.  

Måske kunne pointerne stå mere skarpe, hvis bullits/tegninger på slides og nøje "økonomisk" 
udvalgt obligatorisk tekst, blev understøttet af den livlige debat og forelæsning der var i timerne? 

 

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: 
• Super fine slides :) 

 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Savnede lidt at få "historien" fortalt ud fra slut"tegningen". (som jeg synes var vældig fin). Savnede 

lidt mere "hvorfor" gik man i gang - og i stedet undvære beskrivelsen af workshops m.v. 
• Det gør noget ved oplægget at han er fritstillet fra stillingen. 

 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Spændende forelæsning - meget konkret, og det gav også noget med i bagagen - f.eks. at 

strukturere data, eller opsamle data, så man kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag - og 
man kan svare på ude-/oppefra kommende spørgsmål :) 

• Lidt kaotisk op til da flere af os ikke havde fanget at der er personlige årsager var lavet om på 
programmet og det er selvfølgelig helt ok. 
Her peger pilen også indad. 

• Hørte ikke forelæsningen, kunne ikke få linket til at virke 
• Bedømmelsen af XXX skyldes i høj grad at det var online 

 

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? 
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Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
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? 
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Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
• Det kunne være godt, hvis der kan gives besked til den enkelte når der er nyt i Moodle og der er en 

ensretning på, hvor beskeder bliver lagt. 
• Det ville være rart at få en notifikation omkring nyt i faget på mail. 
• Det klassiske - at vi gør så meget ude i offentlige styrelser for at medarbejderne ikke skal sidde ned 

hele dagen - men siddende undervisning holder vi fast i (selv om man hører at hjernen kan arbejde 
mere konstruktivt, når vi får mulighed for at stå/gå) :) Det varer nok længe før man får kombi 
stå/sidde borde i undervisningslokalerne - men heldigvis er der nogle ståpladser på gangen. 
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