
 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Strategisk HRM, F22 
Evalueringsskemaet er sendt til 15 respondenter, hvoraf 10 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 67%. 
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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 fagligt spændende og inspirerende. 

Stort, bredt pensum, som det er vanskeligt at få overblik over og sammenhæng i. 
• Der skal sikres kobling mellem teori - undervisning - praksis. 
• Ville ønske, at faget kunne tages virtuelt - også når der ikke er COVID-19. 
• HRM feltet er givetvis et meget heterogent felt, hvilket så afspejles i litteraturen; men litteraturen 

fremtræder meget opdelt i forskellige temaer som peger i mange forskellige retninger og med 
overlap til andre fagområder og moduler på MPG-uddannelsen. Fx handler materialet om 
performance i høj grad om styring 

• Svært at koble teorierne fra de forskellige undervisere sammen, der manglede lidt en 
sammenhængende rød tråd. 

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: 
• Svært stof 

 

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

• Den kritiske, skandinaviske tilgang bliver talt frem i teori og praksis 
• God beskrivelse af modulerne 
• Inspirerende og det udvider og "provokerer" ens mindset. Gode indlægsholdere 
• Videndeling og konkrete oplæg giver mening. 
• Eksterne oplægsholdere var super 
• Størrelsen på holdet gav god mulighed for dialog og udveksling af erfaringer 
• Undervisnernes interesse for deres fagområde 
• Input fra praksis, bredden i undervisningen, om-planlægningen pga. sygdom - det klarede I godt. 
• Gode faglige snakke blandt kursusdeltagerne 

Ofte god variation i aktiviteterne på kursusdagene 
• De dygtige og engagerede undervisere. 

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

• Spænder måske for bredt. Vi kommer hurtigt ud af en tanget i forhold til detaljer i arbejdsmiljø - 
om ikke kun HR-delen 

• På andre MPG moduler er der en gennemgående underviser, som er gennemgående ved andre 
oplæg for at kunne perspektivere det. 

• at der ikke findes en læringsbog der tages udgangspunkt i. det kan være svært at finde koblingen 
og overblikket i undervisningen/litteraturen 

• De svære engelske tekster - må der gerne kobles nogle ord på. Ikke nødvendigvis en fuld 
gennemgang. 

• Fremmøde for de af os der har meget langt.  
Debatter og netværk kan også klares virtuelt. 

• Der var for meget engelsk litteratur. Undervisningsplanen blev ændret flere gang, hvilket lidt 
ødelagde det logiske flow i undervisningen/sammenhængen. 

• sammenhængen mellem de forskellige forlæsninger - den manglede. 
• Lidt det samme som styrken - bredden. Samlingen af de røde tråde (fordi der også går uger mellem 

dagene) er central. 
• Som kursusdeltager med begrænset erfaring på HR-området har det været svært at finde den røde 

tråd i de faglige elementer / har været svært at få overblikket over HRM 
• At der manglede sammenhæng på tværs af undervisningselementerne. 
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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: 
• Fagligt meget dygtig, og det er bare at hænge på! 
• var ikke tilstede 
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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: 
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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: 
• Dejlig kritisk tilgang 
• XXX var desværre ramt af corona, så forelæsningen foregik via zoom. 
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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: 
• Svært at bruge ind i sammenhængen 
• Fantastisk forelæser med relevans til vores dagligdag 
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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: 
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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: 
• Meget rettet mod den ledelsesopgave, vi har. 
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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? 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 
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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. 

• Login til bibliotek virker ikke altid, og så er tager det en krig, selv at indsamle al litteratur. 
Kompendier ville være ønskelige, så at så mange ledere ikke skal bruge så mange timer på at finde 
tekster 

• Det vil være ønskværdigt med et lokale, hvor man ikke skal gå forbi underviseren for at komme ud, 
når der ikke er pause. 

• Morgenmaden er ok. 
Frokosten er virkelig ringe. Buffet ordning ville være bedre. Alternativt rugbrødsalternativer hvis 
man ikke kan lide den ene ret der pt. serveres. 
Kunne også helt spare forplejning væk, hvis den nuværende standard ikke kan ændres. 
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