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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: 
• Til dato det bedste modul jeg har haft på uddannelsen. 

Om det skyldes at vi har været et lille hold, med en række aktive studerende ved jeg ikke, men XXX 
har som vanligt været god til at tilpasse, følge op på spørgsmål og skabe et godt lærings- og 
reflektionsmiljø 
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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: 
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Set som helhed, hvad var modulets største styrke?  
Nævn gerne flere 

• at der er eksempler fra praksis 
• Rigtig mange positive aspekter, men jeg vil fremhæve XXX evner som story-teller. 

Her får man forbindelse til det virkelige liv 
• Deltagerkreds, antal 

Underviserens tilstedeværelse og planlægning. 
Især at man kan forberede sig i god tid, og afviklingen af modulet foregår over en måned 
(fokuseret og intensivt - passer godt til mig) 

• Koblingen mellem teori og praksis. 

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

• at selve teori dele ikke bliver præsenteret mere sammenhængende 
• Kun at modulet var meget komprimeret og meget tidligt i semesteret. 

Det første seminar lå faktisk i min ferie, som jeg måtte afbryde. 
Man bør følge den gyldne regel, at undervisningen først starter efter 1. september. 

• komplekse emner - som skal forstås på relativt kort tid. 
Er klar over at det kun er en introduktion til emnet, men da man skal til eksamen i fagets indhold, 
ville jeg ønske at der var dobbelt så lang undervisningstid, så man føler sig mere sikker i 
forståelsen for elementerne i undervisningen 

• Det kunne være fint, hvis de cases, modulet beskæftiger sig med, stammede fra flere forskellige 
områder. Det var ind i mellem en udfordring at koble DRG-modeller og baseline-budgetter på 
sygehusene til min egen hverdag. 

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: 
 

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: 
 

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: 
 

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: 
 

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: 
 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: 
 
Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer 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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Hvad syntes du om forplejningen? 

 

Hvordan synes du Moodle fungerer? 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Beklager den sene besvarelse. 

Kan ikke forstå hvorfor at mails ikke længere bliver sendt/videresendt til min "private" mail - men 
det tager jeg selv med IT :-) 
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Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting.     

• Praktisk info, såsom parkering og forplejning 
 
 

Fik du den vejledning du havde brug for, når du henvendte dig til din vejleder? 
• Har ikke brugt endnu - men har en forventning om at det er som det plejer at være..... og så er det 

i et omfang og niveau som ikke fås bedre 
• Ja, i høj grad. 

 

 

Samlet status 
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