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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: 
• Jeg har fået en helt fantastisk vejleder i XXX, hun er super hjælpsom og faglig kompetent - hun 

udfordrer og støtter det er helt perfekt!!! 
• synes modulet er alt for overordnet 

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

• En god vejleder er helt essentiel 
• at blive inspireret til at få ideer til hvilket emne der er relevant at skrive om 
• Det er fint at få talt om metoder og videnskabelighed.? 
• Muligheden for at drøfte opbygning og indhold af ens masterafhandling med øvrige studerende, 

samt få sparring fra de to meget erfarne undervisere 
• Præsentation fra andre studerende 
• fremlæggelse og kritik fra undervisere og studerende 
• Gode undervisere 

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

• Når man er forhindret i at deltage i en eller flere kursusgange så er det ikke let at få den viden man 
går glip af 

• for mange på holdet, som man ikke har overskud til at forholde sig til 
• Lidt meget fokus på problemformuleringx 
• XXX 
• At der ikke var meldt tydeligt nok ud til vejlederne at der var afsat tid til et møde under seminar 2, 

det medførte at den vejleder jeg og flere andre studerende havde fået tildelt ikke havde mulighede 
for at møde op i den afsatte periodeX 

• mere i dybden med analyse i opgaven 
hvad forventes der af den studerende til fremlæggelse til eksamen 

• Ingen 
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Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Pædagogisk 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg har i et tidligere bemærkningsfelt skrevet hvor begejstret jeg er for min vejleder XXX 
• vi er for mange deltagere og har ikke overskud til at lytte til hinanden 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 
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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 
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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: 
• Jeg har gået på holdforløbet - og det er ikke blevet som vi er blevet lovet bl.a. andet har vi haft et 

fag, som de øvrige deltagere fik 5 point for mens vi kun fik 3 point (vi skulle ikke læse mindre eller 
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levere mindre skriftlighed). 
Der ud over har der mellem de enkelte fag været helt utrolig meget overlap 

• Generelt set meget relevante moduler, dog problematisk at nogle moduler ikke blev gennemført, 
således det var nødvendigt at vælge andre moduler med mindre relevans. 

Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: 
Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• De finansierer udgiften til modulet, bøger og kørsel - tiden skal jeg selv "betale". Jeg har ikke været 

på nedsat tid. 
• Generelt en fornuftig sammenhæng. Dog meget omfattende forberedelse til nogle moduler. 

Endvidere kom litteraturlisterne for de enkelte moduler ofte sent, således at det ikke var muligt at 
udnytte tiden før modulstart til at få læst på forhånd. Dermed blev belastningen unødigt høj under 
selve modulet.  
Tilstedeværelsesseminarerne var under flere af modulerne planlagt som enkeltdage, hvilket for mit 
vedkommende gør det vanskeligere at planlægge i forhold til mit arbejde. Samtidig   blev 
perioderne for tilsteceværelsesdelen meldt ud kort før opstart af modulet og samtidig flyttet, det gør 
det også vanskeligt at få studiet til at hænge sammen med arbejde og privatliv. 

Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg har selv fundet studiet, men han har synes helt fra start at det var en god ide 
• Valgte selv at påbegynde studiet som et alternativ til Forsvarets egen masteruddannelse. 

Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 
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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? 
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Hvor meget vurderer du, at arbejdsgiverne tillægger MPG-uddannelsen 
betydning i forbindelse med forfremmelse og ansættelse? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 
masteruddannelsen? 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 
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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.     
• At litteraturlisterne til de enkelte moduler udsendes tidligst muligt 

At perioderne for tilstedeværelsesseminarerne meldes ud tidligst muligt, at disse så vidt muligt er af 
to dages varighed og at datoerne ændres i mindst muligt omfang 

• XXX står altid til rådighed med professionalisme og et smil 

 

Det fysiske og æstetiske studiemiljø:  
I hvilken grad føler du de fysiske omgivelser er stimulerende for læring? 
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I hvilken grad føler du de fysiske omgivelser er stimulerende for læring? 

 

De fysiske forhold, som dannede rammen om semesterets afvikling? 
(undervisningslokaler, indeklima, udstyr, osv.) 

 

Der er gode faciliteter til pauseaktiviteter? (fx hyggekroge, fysiske aktiviteter, 
kantine)/ Indretningen af bygningen inviterer til socialt samvær? 

 
 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Nogle af lokalerne har meget dårlige muligheder for udluftning og afskærmning af sollyset, således 

at det bliver meget varmt og at sollyset samtidig er meget generende.  
Dårlige muligheder for at få ladet PC i nogle af lokalerne 

• Lys/sol indfald i nogle lokalet kan være stærk generende 
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Det psykiske studiemiljø:  
Jeg oplever et godt studiefællesskab på min uddannelse?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Jeg trives på min uddannelse?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
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